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7mérföldes csizmában heted7 határon át 
Országos Mesevetélkedő 2017/2018 

 

Kedves Pedagógusok, Kedves Gyerekek! 

 

Ebben a tanévben 22. alkalommal hirdetjük meg játékos mesevetélkedőnket az általános iskolák 2-3-4. osztályos tanulói 

számára. A vetélkedőre 4 fős csapatok nevezhetnek, melyek alakíthatók osztályokból, de elfogadjuk vegyes összetételű 

csapatok jelentkezését is. 

A játék 6 fordulóból áll. Az első két fordulóra az iskolákban kerül sor, ezt követik a területi elődöntők, döntők, majd a megyei 

forduló.  Az idei játék keretét magyar népmesék adják. Lesznek köztük ismertebbek és kevésbé ismertek is. 

  

A levelünk mellékleteként küldünk egy feladatlapot, amely egyben a játék első fordulója is! Azok a csapatok, akik szeretnének 

részt venni a mesevetélkedőn, töltsék ki, és postai úton küldjék vissza címünkre a nevezési lappal együtt! Ez a jelentkezés 

feltétele! Így az első forduló egy tét nélküli, kedvcsináló játék lesz csupán. 

A 2. fordulót (ahogy eddig is) az iskolák rendezik majd meg az általunk küldött csoportbeosztás alapján. 

A legügyesebb csapat 2018 májusában képviseli megyénket az országos döntőn. 

 

Ez az a játék, ahol a részvétel sokkal fontosabb, mint a győzelem! A közös „nyereség” a mesék olvasása, a közös játék öröme. 

Játszani, mesét olvasni, mesét hallgatni minden gyerek szeret. 

A vetélkedő valamennyi fordulójának meséit elérhetővé tesszük a csapatok számára. Az első és második forduló meséi 

elérhetőek lesznek a gyerekkönyvtár honlapján http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/ . 

A jelentkezési lapokat és a kitöltött feladatlapot postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Veszprém, 8200 Komakút tér. 3. 

 

A korábbiakhoz képest, ebben az évben nem kérünk nevezési díjat a csapotoktól! 

Bízunk benne, hogy így még többen tudnak részt venni a vetélkedőn! 

Nevezési határidő: 2017. december 15. 

 

Bővebb információt az alábbi telefonszámon (88/424-011/107; 88/411-207/107) vagy email címen (varganee@ekmk.hu) 

kérhetnek az érdeklődők. 

Az egyes fordulók időpontját és a pontos csoportbeosztást majd a jelentkezések lezárása után küldjük a résztvevőknek. 

A vetélkedő a Veszprém megyei KSZR keretében valósul meg. 

 

Veszprém, 2017. november 22.                                                    

 Vargáné Ládonyi Erzsébet  

a gyermekkönyvtár vezetője 

  a gyermekkönyvtár ve zetője 

 A gyerekkönyvtár vezetője 
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