
 

 

 

 

 

 

 
„Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok 

egymást teljes bölcsességgel!” 

Kolossé. 3,16. 

Játékos szövegértés  

Ötödik alkalommal hirdetjük meg a második évfolyamon, 3 fős csapatok számára a játékos szövegértés 

versenyünket. 

 

Helyszín: Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda (2700 Cegléd, Szabadság tér 4.) 

Időpont: 2021. március 22. (hétfő)  

Előzetes feladat is lesz a versenynapra: a csapatok készüljenek egy szabadon választott jelenettel József 

történetei alapján (max. 5 perc). 

Versenyünk célja: az olvasás megszerettetése, a bibliai történetekben rejlő tanulságok megértése és 

felfedezése.   A történetek játékos feldolgozásával szeretnénk sikerélményhez juttatni a tanulókat. Az 

elbeszéléseken keresztül fedezzük fel együtt mi a jó és mi a rossz, majd megfogalmazzuk a tanulságot. 

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” 

(Róma 8,31) 

Az idei tanévben először egy levelezős feladatlappal, majd a versenynapon, József történeteihez 

kapcsolódó írásbeli, szóbeli (kreatív) és ügyességi feladatokkal várjuk az iskolák diákjait.  

A versenyre jelentkezni: 2020. november 20-ig lehet. 

A feladatlapot 2020. december 18-ig kapják meg a csapatok, melynek visszaküldési határideje: 

 2021. február 5.  

Téma: 

 a testvéri szeretet 

 

Ezen a napon egyháztörténeti és idegen nyelvi verseny is lesz, ezért kérjük, hogy egy iskolából egy csapat 

nevezzen. Nevezési díj: versenyzőknek 1500 Ft/fő, mely magában foglalja az ebéd árát is. Nevelőknek, 

kísérőknek az ebéd 750 Ft/fő. 

A versenynap részletes programját a nevezések után mindenkinek elküldjük. 

A jelentkezési határidő: 2020. november 20. 

Kapcsolattartó: Varga Zsoltné  

(e-mail: miletics67@freemail.hu, tel.: 06-70-255-5467) 

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 
2700 Cegléd, Szabadság tér 4. 

Telefon: 53/311-963, Postacím: 2700 Cegléd, Pf.: 64. 

       E-mail: titkarsag@reformatusiskola.hu Web: www.reformatusiskola.hu 
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JELENTKEZÉSI LAP 

A JÁTÉKOS SZÖVEGÉRTÉS VERSENYRE 

2020. DECEMBER 18. ÉS 2021. MÁRCIUS 30-RA 

Iskola neve: ..............................................................................................................................  

Iskola címe: ..............................................................................................................................  

A csapat neve: ..........................................................................................................................  

A csapat tagok nevei:  

1. .......................................................................................................................  

2. .......................................................................................................................  

3. .......................................................................................................................  

Felkészítő (k):…………………………………………………………  

Kísérő(k) nevei: .......................................................................................................................  

Ebédet kérők nevei: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

A kitöltött és beszkennelt jelentkezési lapot a miletics67@freemail.hu címre kell elküldeni 2020. 

november 20-ig. 
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