
Narniaismereti vetélkedő 

olyan 3-4. évfolyamosok részére, 

 akik már elolvasták az ifjúsági regényt vagy még csak most kapnak kedvet az olvasáshoz 

Ebben a versenyben mindenkinek részt kell vennie! 

 

Kedves 3-4. évfolyamon tanító kollégák! Szeretettel hívunk és várunk Titeket és 

tanítványaitokat a Narniaismereti vetélkedőnkre! 

Talán már hallottatok - vagy a Református Tananyagtár kínálatát böngészve találkoztatok – a 

C. S. Lewis: Narnia 2. Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című ifjúsági 

regényének fogalmazásközpontú feldolgozását segítő munkafüzetünkkel.  

Bízunk benne, hogy már sokan vannak köztetek olyanok - és egyre többen lesznek -, akik 

tanórai keretek között - a 3-4. évfolyam kerettantervi követelményeinek is eleget téve - a 

munkafüzetet segítségével dolgoztátok fel az ifjúsági regényt. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a különböző feladatokhoz kapcsolódóan remek fogalmazások 

születtek és születnek majd a továbbiakban is!  

Szeretnénk ezeknek veletek együtt örülni, ezeket megismerni és - a munkafüzetben található 

értékelési szempontok mentén - értékelni a verseny keretei között. 

A verseny három fordulóból áll.  

Fordulónként 3-3 feladatot hirdetünk meg, amelyek közül kettő kötelezően választandó. Ezt a 

két feladatot - a tanítványaitokkal együtt - szabadon választhatjátok ki az egyes fordulók 

kínálatából (ld. alább). 

A feladatok minden esetben két részből állnak: 

- a munkafüzet megjelölt feladatának megoldásából és  
- a feladathoz kapcsolódó kiegészítő feladatból. 

A megoldásokat (munkafüzet megjelölt feladata + kapcsolódó feladat megoldása) egy 

dokumentumként, Word formátumban kérjük elküldeni az alábbi e-mail címre: 

fogalmaznijo@juliannaiskola.hu 

Kérjük, hogy a dokumentum neve minden esetben egyezzen meg a feladat sorszámával, 

illetve az e-mailben tüntessétek fel: 

- az iskolátok nevét és címét,  

- a saját neveteket,  

- a tanítvány(ok) nevét és évfolyamát is. 

Természetesen postai úton is szívesen fogadjuk a megoldásokat, ebben az esetben a cím: 

Bp.- Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája  
Varga - Amár Lászlóné 
1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45.  
 
A beküldött munkákból egy online kiadvány készül, amit valamennyi résztvevő számára 

elküldünk! 

mailto:fogalmaznijo@juliannaiskola.hu


Mivel a kollégák egy része már feldolgozta a regényt, mások pedig csak a tavaszi 

hónapokban kezdenek majd hozzá a munkafüzet használatához, az elkészült alkotásokat 

folyamatosan fogadjuk egészen 2023.05.31-ig. 

Eredményhirdetés: 2023.06. 20. 

A versenyben részt vevő tanulókat apró meglepetéssel örvendeztetjük meg. A dobogós 

helyezetteknek egy-egy névre szóló tollal köszönjük meg a munkáját, amin az elért helyezést 

is feltüntetjük. 

A Narniaismereti vetélkedőbe jelentkező gyermekek mellett a legtöbb feladatmegoldást 

beküldő iskolát is díjazzuk, az iskola könyvtárát megajándékozzuk a munkafüzet 10 

példányával. 

Szeretettel várja alkotásaitokat a Tollforgatók munkacsoport: 

Cseh Lajosné (Márta néni – Szentes) 

Kósáné Papp Julianna (Julcsi néni – 

Nyíregyháza) 

Tandiné Pataky Zsuzsanna (Zsuzsa néni – 

Ibrány) 

Varga-Amár Lászlóné (Éva néni – Budapest) 

 

  



 

Ne feledjétek, a versenyben való részvétel feltétele, hogy az egyes fordulókban meghirdetett feladatok közül két, 

általatok kiválasztott feladatot teljesítenetek kell!

A feladat 
sorszáma 

Kiegészítő feladat (beküldendő)    Segédanyag a kiegészítő feladat elkészítéséhez  

1. forduló 

1.  20/7. c, 
Tervezd meg a professzor családjának 
címerét!  

 http://www.jgypk.hu/jelkepter/cimerek/   

2.  36/3.b,   

Másold le Lucy naplóbejegyzését egy A/4-es 
lapra! Váltsd ki a Bevezetés, a Tárgyalás és a 
Befejezés első szavának kezdőbetűjét egy-
egy díszes kezdőbetűvel (iniciálé)! 

 https://www.sutori.com/en/story/az-iniciale-tortenete-es-keszitese--5EzBw6TWz76Li4h86zpKPrJ8   

3. 39/7. b, 

Készítsetek pecsétet pecsétviaszból!                       
A pecsétet egy Edmundra utaló 
szimbólummal díszítsétek! (Természetesen 
rajzos formában is elfogadjuk a feladat 
megoldását!) 

 
https://www.google.com/search?q=kir%C3%A0lyok+pecs%C3%A9tje+k%C3%A9pekben&oq=&aqs=
chrome.7.35i39i362l8.1037410321j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8   

2. forduló 

1.  56/12. b, 
Tervezzetek figyelemfelkeltő plakátot, 
amellyel röviden tájékoztatjátok a lakosságot 
a nem mindennapi eseményről! 

 https://kepszerviz.hu/ingyenes-plakat-szerkeszto/   

2.  91/6. a, 
Tervezzetek figyelemfelkeltő plakátot, 
amellyel röviden tájékoztatjátok a lakosságot 
a nem mindennapi eseményről! 

 https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TET02TA__melleklet.pdf   

3. 94/8. b, 
Írjatok néhány pontból álló használati utasítást 
a bemutatott tárgyhoz, a rajzos mellékletről se 
feledkezzetek meg! 

  

3. forduló 

1.  116/7. b, 
Mellékeljétek a feladat megoldásához a 68/4. 
b, feladat megoldásaként megtervezett 
veszélyt jelző tábla rajzát! 

 Fogalmazás munkafüzet 68/4. b,  

2.  117/9. b, 
Jelenítsétek meg képregény formájában a 
párbeszédet! 

  

3. 
Könyvajá
nló 

Írjatok könyvajánlót az ifjúsági regény 
népszerűsítésére! Illusztrációként jelenítsétek 
meg - rajzos formában - a történet szerintetek 
legizgalmasabb jelenetét!  
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