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Öt ifjúsági regény megismerése és kedvcsináló az 

olvasáshoz. 

 Kertész Erzsi: Panthera  

 Szabó Tibor Benjamin: EPIC  

 Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány  

Gimesi, Tasnádi, Jeli: Időfutár  

 Rafal Kosik: Félix, Net, Nika 

 



„Utazás időben és térben 5 ifjúsági regénnyel” 

Online: mobiltelefon, tablet (Kahoot.it –  kivetítőn látott 

„PIN” kód) 

Motiváció gyanánt, gyors, rövid játék 

Kahoot!  URL: kahoot.com 

kahoot.com


 

„Nyomozás az Időfutárral térben és időben” 
(direktcím: körző) 

  

Online: számítógép, okostelefon, tablet 

 A feladatlap Gimesi, Tasnádi, Jeli: Időfutár: A körző titka című 
regényben előforduló művelődéstörténeti témákat járja 
körbe.  

Ötlet: vetélkedőhöz, könyvtári órához, délutáni szabadidőben 

 Forrás lehet: 

 A könyvtár dokumentumai és/vagy 

 Internetes keresés 

 Jó válaszokhoz tartozó betűk összegyűjtése 

 

 

Redmenta URL: redmenta.com 
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Nyomozásra fel! 

Játékszabály 

URL: http://bit.ly/nyomozasszabaly 

 (Google Drive) 

http://bit.ly/nyomozasszabaly


Kérdéskártyák 

URL: bit.ly/kartyakkerdes 
(Google Drive) 

bit.ly/kartyakkerdes
bit.ly/kartyakkerdes


Használjunk okostelefont? 



 Fegyverneki Gergő – Aknai Dóra Orsolya: A 
mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak. Bp., 
Neteducatio, 2017. 176 p. 

 

 Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár. Bp., 

Neteducatio 176 p. 

 Andóczi Balogh Éva: Észrevétlen 
kutatás (Táblás és társasjátékok 
könyves környezetben). Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2008. 104 p. 

 

Ajánló 



Gimesi Dóra:  

Tíz emelet boldogság 

  
„Dobozóriások” könyvtári 

foglalkozás 3-4. osztályosoknak 

 

elérhető: 
Pagony Kiadó „Színes Kréta” Rovata 

URL: 

http://www.pagony.hu/dobozoriasok 
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Ötletek, gondolatok... 
A macskaherceg kilencedik élete 

 Térkép: hol járunk? + nevük eredete 

 Szeged: Alsóváros, Boszorkány-sziget, 
Móraváros, Tarján, Mátyás tér 

 Növények: gesztenye, madárcseresznye, 
aranyeső, nefelecs 

 Tisza, „tiszavirág” 

 „alsóvárosi barátok” – ferencesek 

 Közlekedés: velocipéd, gőzhajó, zeppelin, 
expresszvonat 

 1920-as évek eleganciája 

 

 és még... Timo Parvela: Miú és Vau esti 
meséi 

 Dr. Seuss: Kalapos Macska 

 G. Szabó Judit: A macskát visszafelé 
simogatják 

 

 

 

Tíz emelet boldogság 

 Térkép: hol járunk? + nevük eredete 

 Budapest: Buda, Óbuda, Pest, Angyalföld, 

Árpád-híd,  

 Bolygók, csillagászat, távcső 

 Képeslap az amerikai rokonoknak 

 

 

 

 

 és még: Roald Dahl: A barátságos óriás 

 Dániel András: A könyv, amibe bement 

egy óriás 

 



Ajánló 
 

cikksorozat: 

Mire jó a kötelező olvasmány?  

Mit ajánlanak a szakértők? 

URL: http://hubbyinfo.blogspot.hu/ 

http://hubbyinfo.blogspot.hu/
http://hubbyinfo.blogspot.hu/

