Kedves 3. és 4. osztályos Gyerekek!
Kedves Reforgók!
Biztosak vagyunk benne, hogy sokan ismeritek Geronimo Stiltont, akinek igazi szenvedélye az írás. Kutat,
megfordul itt-ott, izgalmas kalandokba keveredik.
Ha szeretnétek, Ti is részt vehettek az övéihez hasonló kalandokban, és írhattok is azokról. Így megfordulhatunk a
református intézményekben a ti írásaitok, bemutatóitok alapján.
Erre hívunk és buzdítunk Titeket: kutakodjatok - legyetek Reforgók - és adjátok a világ tudtára, hogy mit tudtatok
meg... Miről is? Először az iskolátokról. Milyen az a suli, ahová jártok? Kiről kapta a nevét? Van-e „vezér Igéje”?
Hol helyezkedik el a településen? Milyen izgalmas kalandokban van részetek az iskolában? Stb.
Milyen formában tehetitek ezt meg? Engedjétek szabadjára a fantáziátokat! Készíthettek fogalmazást,
képregényt, írhattok verset, bemutathatjátok egy makett, vagy általatok készített alaprajz segítségével az iskolát.
Keressetek növényeket az iskolában! Készítsetek fotót az iskola azon részéről, ahol virágok vannak.
Ablakpárkány, iskolakert. Ugye gondozzátok is őket? Írhattok fogalmazást a választott növény szemszögéből.
Most biztosan azon gondolkozol, hogy melyik kutatómunkába fogjál bele. Válassz bátran! Olyat, amelyik tetszik!
Többet is szívesen megalkotnál? Tedd azt!
Egyedül vagy csapatban dolgoznál? A döntés a Tiéd/Tiétek! Összefoghat egy egész osztály, alkothatsz a
legjobb barátoddal, alakíthattok csapatokat is, kedvetek szerint, de kalandozhattok akár egyénileg is. Kreatív
alkotásaitokat mindig névvel ellátva küldjétek be, de kérjük, válasszatok egy jeligét is magatoknak!
Hová küldjük? refsuliszem@gmail.com
Cél: Megismerni a saját iskolánkat. Betekintést nyerni más református iskolák életébe.
Az általatok beküldött igényes, tartalmas, kreatív alkotásokból
olvasgatni a Ti munkáitokból készült izgalmas kiadványt!
Mi lesz a címe

készítünk. Milyen jó lesz

?

Tekintsük át a kalandra hívó tervezetet:
Téma I.
Iskolánk bemutatása
Legrégebbi vagy
legkülönlegesebb tárgy
az iskolában

Téma II.
Növények
Járj nyitott szemmel az
otthonod és az iskolád
között!

A munkálkodást akkor kezdjük meg, ha visszatértünk az iskolába. Havonta küldjük majd a feladatokat és a beadási
határidőt is jelezni fogjuk. Addig is gondolkozhattok már, hogy vállaljátok-e a kalandot!
Szeretettel várjuk, szerkesztjük alkotásaitokat:
Varga-Amár Éva (Éva néni-Budapest)

Kovács Zsuzsanna (Zsuzsa néni-Veresegyház)

Tandiné Pataky Zsuzsa (Zsuzsa néni-Ibrány)

Cseh Lajosné (Márta néni-Szentes)

