
Szövegek címe: Rajzolj egy várat! 

Forrás: http://www.csodaceruza.com/palyazat_gyerekeknek.htm  

 

Szövegtípus: elbeszélő/dokumentum 

Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz 

Javasolt felhasználás: 3–4. évfolyam. 

 



Rajzolj egy várat! 

 

 Guido Wandrey: Ki vár a várban? című könyvének 

megjelenését a Naphegy Kiadó a Rajzolj egy várat! 

rajzpályázattal ünnepli. 

• A pályázaton csak óvodások és kisiskolások 

vehetnek részt. 

• A rajzokon szerepelhet bármilyen valódi vagy 

képzeletbeli vár. 

• A rajz hátoldalára rá kell írni az alkotó nevét, 

életkorát és azt, hogy melyik iskolába jár.  

• A rajzokat a kiadó címére várjuk. 

 

A legjobb munkákat a Naphegy Kiadó a legújabb könyveinek példányaival és 

rajzeszközökkel jutalmazza. A legtöbb pályaművet beküldő iskola a kiadótól 

könyvcsomagot kap. 

 

Beküldési határidő: november 30. 

A pályázat kiírója: NHK Naphegy Könyvkiadó Kft. 

Cím: 1016 Budapest, Lisznyai utca 15. 

 



1. Meddig lehet beküldeni a pályamunkákat a kiadóba? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: November 30. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Húzd alá, hogy milyen címre kell beküldeni a rajzokat! 

1-es kód: a tanuló aláhúzza: „Cím: 1016 Budapest, Lisznyai utca 15.” 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Mit lehet nyerni a pályázaton? Karikázd be, hogy IGAZak-e vagy 

HAMISak a következő válaszok! 

Könyveket.  IGAZ/HAMIS 

Könyvutalványt.  IGAZ/HAMIS 

Pénzt.    IGAZ/HAMIS 

Rajzeszközöket. IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, HAMIS, IGAZ 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

4.  Mi a könyvcsomag elnyerésének feltétele? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód, például:  



• Az, hogy sokan pályázzanak az iskolából. 

• Az iskolából sok gyereknek kell rajzot beküldeni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. „A legtöbb pályaművet beküldő iskola a kiadó 

könyvcsomagját kapja.” 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Miért kéri a kiadó, hogy a gyerekek várak rajzát küldjék be a pályázatra? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód, például:  

• Azért, mert a könyv is váras. 

• Mert erről szól a könyv. 

• Mert ezzel ünneplik a könyv megjelenését. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A tanuló válaszában utal a szöveg első mondatára, 

önálló véleményt alkot az első mondatban foglaltak alapján. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Miért kell felírni a rajz hátára az alkotó és az iskola nevét? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód, például:  

• Hogy tudják, mi jött egy iskolából. 

• Hogy tudják, ki nyert. 

• Különben nem tudnák, ki rajzolta azt a várat. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. A tanuló plauzibilis választ ad. 



Nehézség: közepesen nehéz. 

 


