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1. A játék rövid leírása
A Kaméleon Olvasóklub olyan négyfordulós levelezőjáték, amely kortárs és klasszikus
gyerekirodalmi szövegekre egyaránt épül, s amely csaknem harminc gyerekkönyvkiadó
kiadványaiból válogat. Célunk, hogy közelebb vigyük a gyerekirodalmat az alsó tagozatosokhoz,
játékos formában fejlesszük szövegértésüket, és hogy olvasókat – jó olvasókat – segítsünk
nevelni belőlük.
A játékban résztvevő diákok minden alkalommal egy-egy illusztrált feladatlapot kapnak.
Ebben egy kortárs gyerekirodalmi műből kiválasztott szövegrészletet találnak, valamint ahhoz
kapcsolódó tíz feladványt. A feladatok mind jellegükben, mind nehézségi szintjüket tekintve
változatosak, igazodnak a gyerekek életkorához. Egyszerűbb kérdések, feleletválasztós
feladatok, rejtvények, önálló kutatómunkák, fogalmazások, illusztrációk készítése váltogatják
egymást. Fő célkitűzésünk, hogy a játékosok kedvüket leljék a feladatok megoldásában, és ne
számonkérésként vagy versenyként éljék meg azt.
A második, harmadik és negyedik osztályosoknak a feladatsor második felében egy jól
ismert klasszikus vagy népmese címét adjuk meg, ehhez kapnak öt feladatot. Szándékosan nem
bocsátjuk rendelkezésükre a szöveget: a cél az, hogy rávegyük őket egy kis önálló kutatásra:
nézzenek szét az otthoni könyvespolcon, látogassanak el a könyvtárba, esetleg az interneten
próbálják megtalálni.
Az első osztályos feladatlapokon csak egyetlen rövid részletet választunk egy kortárs
szövegből, aminek elolvasásához szülői, pedagógusi segítséget kérhetnek. Az ehhez kapcsolódó
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tíz feladatban az olvasás- és írástanulás előkészítésére fektetjük a hangsúlyt. Egy részük olyan
típusfeladat, amilyeneket logopédusok használnak diszlexia–megelőzési munkájuk során. Bár
ezzel a néhány feladattal csodát tenni mi sem tudunk, reményeink szerint az esetleges olvasással
kapcsolatos problémákra talán idejekorán felhívhatják a szülők, pedagógusok figyelmét.
A szemelvények kiválasztásánál a próza mellett versek is teret kapnak, és minden
tanévben az egyik fordulót ismeretterjesztő kiadványoknak szenteljük. Ekkor a feladatsorok
összeállításánál a hangsúlyt nem a szövegértésre fektetjük, hanem igyekszünk olyan fontos
témákat körbejárni, mint a tolerancia, a környezetvédelem, az illemtan, a képzőművészet.
Ilyenkor több önálló kutatómunkát, kreatív feladatot tudunk adni, amelyet a visszajelzések
alapján különösen élveznek a gyerekek.
A megoldott és visszaküldött feladatlapokat javítjuk, pontozzuk, és egy kis apró ajándék
kíséretében juttatjuk el a soron következő feladatlappal a játékosoknak. Év végén pedig a végig
szorgalmasan dolgozók könyvjutalmat kapnak.
2. A 2012/2013-as tanév szemelvénylistája (zárójelben a kiadó):
1. osztályosoknak:
Medve látogatója (Pongrác)
Liza és Micsoda az iskolában (Vivandra)
Kistigris és Kismackó Panamában (Móra)
Leon és a környezetvédelem (Csimota)
2. osztályosoknak:
Domboninneni mesék (Móra)
Claude a városban (Manó Könyvek)
A világ összes kincse (Csimota)
Formák a tubusból (Csimota)
3. osztályosoknak:
A Virág utcai focibajnokság (Pagony)
A kék bolygó (Koinónia)
Sárkány a lépcsőházban (Naphegy)
Két egér – Színek (Két Egér)
4. osztályosoknak:
Rév Fülöp (Kolibri)
Ütött az óra, Risto Rapper! (Cerkabella)
Trapiti (Magvető)
Nagyon zöld könyv (Pagony)
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3. Résztvevők száma, országos eloszlásuk, évfolyami megoszlásuk
Az előző év 100 résztvevőjéhez képest most közel 500 diák vett részt a játékunkban.
Korosztályi megoszlás:
1. osztály: 15%
2. osztály: 50%
3. osztály: 20%
4. osztály: 15%
Ezekben a városokban voltunk jelen:
Budapest, Leányfalu, Szentendre, Kecskemét, Sopron, Győr, Pécs, Szeged, Balatonfüred,
Veresegyháza, Érd, Dunakeszi, Nyíregyháza, Debrecen, Kapuvár, Komló, Ajka, Érd,
Halásztelek, Dorog, Pomáz, Ipolydamásd, Hatvan, Eger, Üröm, Martonvásár
És voltak jelentkezők külföldről is: Ausztria, Belgium
Országos eloszlás:
Budapest – 30%
Pest megye – 20%
Vidék – 48%
Külföld – 2%
Ennyi iskolát és családot értünk el:
27 iskolában vagyunk jelen és a sok testvérgyereknek köszönhetően 420 család játszott velünk.
4. Támogatók
Kiemelt támogatók: NESsT, Pátria Nyomda
Szakmai támogatók: Könyvtárostanárok Egyesülete, Tanító Módszertani Folyóirat, Tanítók
Egyesülete, Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése, Magyar Olvasástársaság
A játékban résztvevő kiadók ajándékkönyvekkel segítik a programot: Cerkabella, Csimota, Két
Egér, Koinónia, Kolibri, Magvető, Manó Könyvek, Móra, Naphegy, Pagony, Pongrác és a
Vivandra.
Kommunikációs partnereink: Bóbita, Könyvmutatványosok, Meseutca, Pagony, Parentia,
Prae.hu.
Reméljük, hogy az idei év szponzorai kitartanak mellettünk, és a jövő évben is számíthatunk
nagylelkűségükre.
MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
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5. Terveink a 2013/2014-es tanévre
Az előzetes felmérések és visszajelzések alapján jövőre 1000 diákot érhetünk el.
Szeretnénk eltolni az arányt a Pest megyén kívüli területekre, valamint külföldön élő magyar
családokat és hátrányos helyzetű gyerekeket is bevonnánk a játékba.
Terveink között szerepel egy zárórendezvény, ahova minden résztvevő tanulót és a játékot
vezető pedagógusokat meghívjuk.
6. A támogatóknak biztosított megjelenési felületek
Szórólapok és plakátok az iskolákban kihelyezve.
Iskoláknak, könyvtáraknak rendezett rendszeres workshopjaink, ahol éves szinten több száz
pedagógust érünk el. Ezeken a képzéseken a Kaméleon Olvasóklubról is részletesen beszélünk,
és itt felsoroljuk a támogató kiadókat.
Miután a program médiatámogatottsága egyre bővül, ezért a lehetőségeinkhez mérten ezeken a
felületeken is láthatóságot biztosítunk támogatóinknak.
Az év végi zárórendezvényünk, ahol minden szponzorunknak és a résztvevő kiadónak
megjelenési lehetőséget kínálunk.
7. További információk az Olvasóklubról
Honlap: http://rainbowkatalogus.hu/olvasoklub
Email: kameleon.olvasoklub@gmail.com (Pásztor Csörgei Andrea)
Telefon: 06 30 911 2826
Levelezési cím: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 5. fszt. 5.
Facebook: http://facebook.com/olvasoklub
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