Olvasásnépszerűsítés alsósoknak
-

Erős Antónia idén is a Kaméleon Olvasóklubban

A 2017/18-as tanévben hetedik évadját kezdi a Kaméleon Olvasóklub levelezős játéka alsós
gyerekeknek. Az Olvasóklub fő partnere az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, melynek
alapítója, Erős Antónia híradós műsorvezető istámogatja az Olvasóklub célkitűzéseit, az
olvasás és a kortárs irodalom népszerűsítését, a szövegértés fejlesztését, amely talán az egyik
legfontosabb és egyben leghasznosabb készség, amivel a gyerekek rendelkezhetnek.
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A Kaméleon Olvasóklubbantöbb ezer alsó tagozatos gyerek kortárs irodalmi alkotásokból
olvashat majd részleteket, például A kis vámpírról, Gúfóról, a bagolyfiókáról, Fény
Sebestyénről és a Jövőmenőkről, a nagyobbak Barniról, a szuperhősről vagy a
Bolygóvadászokról is. A kortárs magyar irodalmi részletek alapján kisebb szövegértési
feladatokat kell megoldaniuk, majd egy-egy klasszikus mesével, történettel kapcsolatban
kapnak újabb feladványokat. Minden egyes forduló után ajándékot, év végén pedig
jutalomkönyvet is kapnak azok a gyerekek, akik mind a négy forduló feladatlapjait
megoldották – függetlenül attól, hogy minden feladatot hibátlanul töltöttek-e ki.
A szövegrészletek kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy a téma, a nyelvezet olyan
legyen, ami felkelti a figyelmet az adott könyv, író vagy illusztrátor iránt. A feladatok jelentős
mértékben fejlesztik az olvasási készséget és a szövegértést. Ezek olyan hasznos és komplex
készségek, melyek segítségével a gyerekek bármilyen tantárgyból jobban teljesítenek,
könnyebben sajátítanak el idegen nyelveket és magabiztosabban tájékozódnak a világban.
A játék részvételi díja tartalmazza a feladatlapokat, a gyűjtőmappát, az összes postaköltséget,
az év közbeni apró ajándékokat és az év végi jutalomkönyvet is. Az Olvasóklubban lehet
egyénileg is játszani, de jellemzően iskolák, könyvtárak és baráti közösségek állnak össze és
jelentkeznek a játékra, ezzel is erősítve az olvasás közösségi szerepét.A játékot szervezhetik
pedagógusok, könyvtárosok és szülők is, és lehet akár csoportként regisztrálni, vagy
egyénileg csoporthoz csatlakozva. A lebonyolító feladata, hogy a postán érkező feladatokat és
ajándékokat kiossza, a feladatlapokat begyűjtve kijavítsa, vagy a határidőre visszaküldje
javításra az Alapítványnak a mellékelt válaszborítékban.

Ajándék könyvcsomagok a legaktívabb iskoláknak
Erős Antónia nyolcéves gyerekei, Szonja és Matyi szintén részt vesznek a játékban, ahova
idén minden eddiginél több gyereket várnak. A szervezők az alsósokat buzdító iskolák és
könyvtárak között 50 könyvcsomagot osztanak szét minden évben, a játékban részt vevő
kiadók által felajánlott és a feladatlapokon feldolgozott magas színvonalú, kortárs
gyerekkönyvek formájában. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a kistérségi iskolák és
könyvtárak is részesüljenek az ajándék könyvcsomagokból, sőt segítenek író-olvasó
találkozók lebonyolításában is.
Külföldön is az anyanyelvi kultúra megőrzéséért
A Kaméleon Olvasóklubbal számos külföldön élő magyar közösséget sikerült elérni, így
évről-évre örömmel játszanak Európa különböző pontjain, sőt a tengerentúlon is indulnak
Olvasóklubok, ahol a gyerekek külföldön élve is rutint szerezhetnek magyar nyelvű
szövegértési feladatok megoldásában és magabiztosan olvasnak kortárs magyar szövegeket,
ami nagy segítség az anyaországtól távol élők számára az anyanyelvi kultúra megőrzésében.

Minden szakmai szervezet támogatja
A Kaméleon Olvasóklub az egyetlen olyan olvasásnépszerűsítő játék, mely átfogja a
legszínvonalasabb magyar gyerekkönyvkiadókat (Móra, Pagony, Cerkabella, Csimota,

Kolibri, Vivandra, Naphegy, Manó Könyvek, Scolar, Ecovit kiadók), igyekszik sokféle
könyvet bemutatni, és ugyanakkor élvezi minden témába vágó szakmai és civil szervezet
támogatását. Szakmai támogatói többek között a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Magyar
Olvasástársaság (HUNRA) a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése, a Tanítók Egyesülete,
az Ovi-Suli.hu, az OFOE és a Tanító Módszertani Folyóirat is, az Olvasásklinika, valamint az
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete.

Jelentkezni 2017. október első hetéig lehet a www.konyvkozosseg.hu/olvasoklub oldalon.
www.facebook.com/olvasoklub

