
 
Tündérboszorkány 
és társai 

Boszorkányos vetélkedő tündéri gyerekeknek 
 
 

Készítette: Szentirmai Veronika 



Cél: 

▪ Változtassunk a kötelezőkön, adjunk 
alternatívát a megszokott irodalom 
mellé – helyett! 

 



A vetélkedő közvetlen célja: 

▪ Író-olvasó találkozó előkészítése 

▪ Könyvtárhasználati ismeretek 
gyakorlása 

▪ Olvasásnépszerűsítés 

▪ És egyszerűen csak érezzük jól 
magunkat! 

 



Előzetes feladat 

▪ Piktoportálás: egy kisorsolt festmény 
megvalósítása élőképként 

(Ötlet: Elképesztő című könyv) 



A vetélkedő 

▪ Résztvevők: 4. évfolyamos tanulók 4 
fős csapatokban 

▪ Időkeret: 2x45 perc 

▪ Helyszín: iskolai könyvtár 

 



1-2.feladat 

▪ Könyvtárhasználati ismeretek totó kirakóval 
kombinálva 

▪ Helyes válaszokért egy-egy puzzledarab jár a 
csapatoknak 

▪ A képkockákból Bosnyák Viktória könyveinek 
borítóját kell kirakni 

▪ A feladat része a könyv legfontosabb adatainak 
megállapítása is (szerző, cím, kiadó) 



Felhasznált könyvek 



3. feladat 

helyes óhaj 

bagoj gólya 

király siráj 

papagály sajt 

hógojó osztály 

gojóstoll ejtőernyő 

dijákönkormány

zat 

mosoj 

száj kevéj 

bojgó mély 

javaslat megijed 

majom páviján 

▪ Sirály a király vagy 
siráj a kiráj? Hogyan 
írjuk helyesen? 

▪ A magyar helyesírás 
szabályai kézikönyv 
használata 

 



4. feladat 

▪ Feladatlap kitöltése Bosnyák Viktóriához, műveihez 
kapcsolódó kérdésekkel 

▪ Kik a bosnyákok? Élt-e Zrumeczky Dezső? Hol 
használják az iniciálékat? Miből készült a kacagány?  
Milyen nemzetiségű volt Gutenberg János? 

▪ Kézikönyvhasználat 



5. feladat 

▪ Mit rejt a titkos üzenet? 
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- Könyvvadászat – megadott jellemzők alapján a kódot 
rejtő könyv megtalálása a szabadpolcon  
- A titkosírás megfejtése a megtalált kód segítségével 
- Válasz a kérdésre 
 
 

 
 



6. feladat 

▪ Mennyire jól ismered Bosnyák Viktóriát? 

▪ Igaz-hamis állítások az írónőről 

(pl. Könyveiben gyakran szerepelnek érdekes 
matematikai feladványok.) 

▪ Ez a feladat remek lehetőséget ad bemutatni az 
írónő műfordításait, filmforgatókönyveit. 

 



7. feladat 

▪ Amikor kivirágzott a fánk fánk című kötetből Szűcs 
Édua „kétértelmű” rajzainak megfejtése 

▪ Ráhangolódásként varázslás, vagyis részlet 
felolvasása a könyvből 

▪ Pl. „babakocsi” 



8. Feladat 
Piktoportálás 

Szegedi könyvtár, vetélkedő  

(Tündéri gyerekek) 

Párizsi utca, esős nap 

 (Gustave Caillebotte) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Gustave_Caillebotte_-
_Paris_Street%3B_Rainy_Day_-_Google_Art_Project.jpg 



Bosnyák Viktória  
és a tündéri gyerekek 


