SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYES GELSEY VILMOS
PEDAGÓGIAI INTÉZETE

8. Nemzetközi Gyermekkönyv Nap
április 2.
Április 2-án Hans Christian Andersenre, a nagy dán
meseíróra emlékezünk és ünnepeljük a gyermekirodalmat.

Április minden keddjén egy-egy feladatsorral készülünk, amelyek a mesékhez, irodalomhoz, olvasáshoz kapcsolódnak.
A helyes válaszokat május 20-áig várjuk! A feladványok kitöltésébe bármikor be
lehet kapcsolódni.
A heti feladatok kapcsolódnak:


Andersenhez,



Petőfi Sándorhoz, aki 199
évvel ezelőtt született



Nemes Nagy Ágneshez és



Bálint Ágneshez, akik mindketten száz évvel ezelőtt születtek

A feladatsorok elérhetők lesznek:
https://www.szegepi.hu/pedagogia/nemzetkozigyermekkonyv-nap oldalon
Csatlakozz játékunkhoz!

Hans Christian Andersen 1875. április másodikán született, és ezen a napon

emlékezünk és ünnepeljük a gyermekirodalmat.
Az idei Nemzetközi Gyermekkönyv Nap mottója:

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYES GELSEY VILMOS
PEDAGÓGIAI INTÉZETE

„A történetek olyan szárnyak, amelyek segítenek szárnyalni minden nap”

Forrás: https://www.ibby.org/awards-activities/activities/international-childrens-book-day/2022-icbd-canada

Reading is freedom. Reading is breath.

Az olvasás szabadság. Az olvasás lélegzet.

Reading lets you see our world in a new

Az olvasás lehetővé teszi, hogy új módon lásd

way and it invites you into worlds you

világunkat, és olyan világokba invitáljon, amelye-

never want to leave.

ket soha nem szeretnél elhagyni.

Reading allows your spirit to dream.

Az olvasás lehetővé teszi, hogy a lelked álmodoz-

They say books are friends for life and I

zon.

agree.

Azt mondják, a könyvek egy életre szóló barát, és

The perfect universe of you only grows

ezzel egyetértek.

when you read.

A tökéletes világegyetem csak akkor nő, ha olva-

Stories are wings that help you soar every

sol.

day so find the books that speak to your

A történetek olyan szárnyak, amelyek segítenek

spirit, to your heart, to your mind.

szárnyalni minden nap, ezért találd meg azokat a

Stories are medicine. They heal. They

könyveket, amelyek a szellemedhez, a szívedhez

comfort. They inspire. They teach.

és az elmédhez szólnak.

Bless the storytellers and the readers and

A történetek orvosságok. Gyógyítanak. Vigasztal-

listeners. Bless books. They are medicine

nak. Inspirálnak. Tanítanak.

for a better, brighter world.

Áldd meg a mesemondókat és az olvasókat és

Mahsi cho. Thank you very much.

hallgatókat. Áldd meg a könyveket. Gyógyszerek

Written by Richard Van Camp

egy jobb, világosabb világért.
Mahsi cho. Nagyon szépen köszönjük.
Írta: Richard Van Camp

