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4. Nemzetközi Gyermekkönyv Nap
április 2.
A hagyományokhoz híven, az idei évben is
meghirdetjük négy héten át tartó versenyünket.
Április 2-án Hans Christian Andersenre, a
nagy dán meseíróra emlékezünk és ünnepeljük a gyermekirodalmat. 1875-ben, április 2-án
született, és írta meg híressé vált meséit.
Sok meséje klasszikussá vált és számos feldolgozása, filmes adaptációja született.
A következő hetekben rá is emlékezve, teszszük fel hétről hétre feladatsorainkat és bízunk benne, hogy sokan nyitják meg az oldalt,
és oldják meg a feladatokat.
Ha bármilyen kérdés, vélemény felmerül észrevételeiket várjuk:
verseny@szegepi.hu e-mail címre.

Április hónap minden szerdáján a
kérdéssorok elérhetőek lesznek a
SZEGEPI honlapján
http://www.szegepi.hu/
pedagogia/nemzetkozigyermekkonyv-nap
A következő hét keddjéig várjuk a
helyes megfejtéseket
Eredményhirdetés: 2018. 05. 05.

A Nemzetközi Gyermekkönyv Nap 2018. évi
vendéglátó országa: Litvánia
Az idei jelmondat: The small is big in a book, az az A kicsi is
nagy egy könyvben.

Weöres Sándor: A meséről—részlet—
A meséhez mennyi bizalom kell,
hogy kavics-mód sok legyen a kincs,
és a mondott rózsa illatozzék,
és nyisson az álmodott kilincs.
A meséhez mennyi félelem kell,
kályha mellett, hol semmi veszély,
minden zugból manó leskelődjék,
torkot tátson odakinn az éj.
Forrás: Egybegyűjtött írások. Argumentum K. 2003.

Olvassunk mesét!
A Gyermekirodalom ünnepén olvassunk mesét, sok-sok
mesét.
Mese, mese, meskete, jer ide most ízibe!
Mesét mondok, rontom-bontom,
Boldog vagyok, nincsen gondom.
Elszállok, de visszatérek,
S megfogom a kis kezed,
Ott lakozom a szívedben,
Éldegélek majd veled.
Repülök a lelked egén, átölellek téged,
Mese vagyok, hozzád megyek,
Én leszek a vendéged.
(Mondóka)
A kis fa
(Gárdonyi Géza)
A gyerekek fát ültettek az út
mellé. A fa gyökeret eresztett,
és nőni kezdett. Egy fiú el-

ment mellette. Leszakított egy levelet. Öszszegyűrte és eldobta.
– Miért szakítottam le? – gondolta. De aztán megnyugodott.
– Mit számít egy levél? A fának sok levele
van. Arra ment egy másik fiú. Letört egy ágat. Azt gondolta:
– Mit számít egy ág? A fának sok ága van.
Arra szaladt egy kislány labdával. Feldobta a labdát. Az
meg – puff – éppen a fára esett. Letörte a fa felső ágát.
– Hát ez baj! – komolyodott el a kislány. – De ettől még
nem hal meg a fa. Nő neki új ága.
Jött egy kecske. Rágcsált egy kicsit a fa kérgéből. Megállt
ott egy ember. Hozzátámasztotta a biciklijét. Az is ledörzsölt egy kicsit a fa kérgéből. Jött egy fiú az új bicskájával.
– Mindjárt kipróbálom, hogy jó-e. Levágta az egyik maradék ágat.
– Jó éles a bicskám! – örült.
A kis fa száradni kezdett. Jöttek a gyerekek,
akik ültették.
– Ej-ej! Úgy látszik itt
nem tud megnőni a fa.
Biztosan rossz a föld.

