Jelentkezési lap

………………………….……………………..
Név
Ha az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tagja vagy, akkor ID szám/olvasójegy
száma: …………
Osztály: ……………………………………………………………………..
Település és iskola: …………………………………………………………
Iskola email címe: ………………………………………………………….
A törvényes képviselő neve: ……………………………….………………..
A törvényes képviselő telefonszáma: ……………………………..…………
A törvényes képviselő aláírása: ………………………………….…………..

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
Alulírott _______________________________ (szülő/törvényes képviselő neve),
mint _______________________________________ (gyermek neve) érintett
törvényes képviselője egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a
2021-es tanévben megrendezésre kerülő nyár olvasópályázaton az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár Gyermek és Ifjúsági Könyvtára az általa vagy megbízása alapján
külső közreműködő (fotós) által készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken
fent nevezett gyermekem felismerhető, beazonosítható, az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk
1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulásom alapján kezelje, s amelyeket
az alábbi médiafelületeken nyilvánosságra hozza:
 http://www.ekmk.hu/
 https://hu-hu.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar
Hozzájárulok továbbá, hogy a fenti médiafelületeken az adatkezelő nyilvánosságra
hozza a gyermekem pályamunkáját, elért helyezését és a pályamunkán feltüntetett
adatokat (a gyermek neve és oktatási intézménye).
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá
tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek
tájékoztatást, valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az
adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal kérhetem az érintett kép- és
videofelvételek, valamint a megadott adatok törlését:
Adatkezelő neve:
Postai címe:
Email címe:
Telefonszáma:

Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
ekmk@ekmk.hu
06-88/560-610, 06-88/560-620

Kelt: Veszprém, 20____. ____________________. ____

Aláírás

Öt érdekes szó bújt el a felhőben lévő
betűfolyamban.

1.

Írjátok le őket a kép alatti kis felhőkbe!

cókdiribgurbadarabmókfirkakrikszgirbekrakszirka

……………………………………................................
……………………………………………………

…………………………………………………………………...

…………………………………………………….....

………………………………………………………

Döntsétek el, hogy a felsorolt mondatok igazak-e vagy
hamisak!

2.

A mondatok előtt álló számot írjátok a megfelelő helyre!
1. Hétfőn volt az évnyitó az iskolában.
2. Az órarenden a hét valamennyi napját leírta a tanító néni.
3. Az iskolás dolgokkal megtelt Lea táskája.
4. Az osztályteremben Lea mindent kipakolt a pad tetejére.
5. Maja minden kis apró morzsáját megette a tízóraijának.
6. Az első napon csak Leának volt hegyezője és radírja.
7. Leának nem volt kedve iskolába menni az első napon.
8. Lea a táskája csattal záródik.
9. Lea az arany ceruzával szivecskét rajzolt a kezére.
10. Ákosnak honvágya volt az iskolában.
11. Peti anyukája egyik nap emeletes szendvicset csomagolt tízóraira.
12. A gyerekek szívesen elkísérték volna Dorcit wc-re, mert mindenki tudta, hogy hol található.
13. Leának az oviban a mackócsalád volt a kedvence.
14. A kislányok közül senki nem viselt az osztályban fülbevalót.
15. Eszti gyűrűt kapott az ovis ballagására.
16. Peti senkivel sem osztotta meg a sonkás-majonézes szendvicsét.
17. Peti először nem akart a virágokról beszélgetni.
18. Eszti szeretett mindent megszámolni.
19. Amikor Peti felszaladt a lépcsőn, rögtön az elsősök terméhez érkezett.
20. Az elsősök osztálytermében a polcon még játékok is voltak.

IGAZ

HAMIS

3.

Döntsétek el, hogy kire igazak a felsorolt állítások!
Írjátok a mondatok előtt álló számot a gyerekek
tábláiba!
1. A villamoson is cipelte a táskáját a vállán.
2. Már az első napon Lea legjobb barátnője lett.
3. Az első nap félénken ment az iskolába.
4. Az első óra előtt majdnem összeverekedtek.
5. Otthon voltak színes dobókockái.
6. Óriásira nyújtózott.
7. Először eltévedt, mikor az iskolába ment.
8. Régi óvodás barátnők voltak.
9. Dorci mellette ült az osztályban.
10. Megesett a szíve Petin.
11. A szünetben a padok alatt bujkált.
12. Izgatottan várta az iskolát.
13. Az első napon Lea előtt érkezett az iskolába.
14. Az iskola helyett az aranyos óvodába akart menni.
15. Lehasalt a földre.
16. Zászló volt a jele az oviban.
17. Kitalálta, hogy az órarenden a pöttyös labda tornaórát jelent.
18. Átkarolta Ákos vállát, amikor szomorú volt.
19. Wc-re kellett mennie a tanórán.
20. Egész nap haza gondolt.
21. Karba tette a kezét.
22. Reggelente szeretett a tanító néni körül sündörögni.
23. Hegymászós kulacsa volt.
24. Szerinte unalmas a virágokról beszélgetni.
25. Lea már az iskolában volt, mikor ő megérkezett.
26. Anyukája és nagyobb testvére is elkísérte az első napon.
27. Kibontotta a copfját.
28. Már az oviban megtanult olvasni.
29. A szünetben vele beszélt Peti az iskolás focicsapatról.
30. Állatok voltak a pólóján.
31. Egyik nap hiányzott az iskolából.
32. A mackócsalád volt a kedvence az óvodában.
33. Szeplős volt az orra.
34. Tetszett neki Lea babája.
35. Mindig iskolásat játszott az oviban.

Ákos

Soma

Peti

Fülöp

Dani

Eszti

Lea

Dorci

Zsófi

Maja

Négy tárgy keresi a gazdáját.

4.

Írjátok le a gyerekek neve mellé,hogy kikhez tartoznak!
arany ceruza, szendvics,kiflidarab, focis album





aranyceruza
szendvics
kiflidarab
focis album

………………………………………………….

PETI

…………………………………………

MAJA
Írd le őket a kép alatti kis
felhőkbe!

…………………………………………………

FÜLÖP

……………………………..........

ESZTI

5.

Készítsetek egy szép rajzot az iskolai
padtársatokról!

Állítsátok időrendbe a történetet!

6.

A mondatok előtt található sorszámokat
írjátok a lenti kis négyzetekbe!

1. Szaladj ki nyugodtan!
2. Petibe belefagyott a szó.
3. Hát ti min kakaskodtok?
4. Igazi aranyból van?
5. A tesómtól, Kolostól tanultam.
6. Lea csodálta Eszti tudományát.
7. A dobókockaórán társasozni fogunk!
8. És a hétfő után mi következik?
9. Ő mindent szeret megszámolni.
10. Ha most megeszed a szendvicsed, éhes leszel a tízórai szünetben!
11. Mi még nem tudunk olvasni!
12. Majd én nekiadom az enyémet!
13. Csak ült a padjában lehajtott fejjel, és az egereket itatta.

ITT
KEZDD
EL!

EZ
LEGYEN AZ
UTOLSÓ!

7.

Írjátok a gyerekek neve mellé a rájuk jellemző
állítás sorszámát!

PETI:
MAJA:
ÁKOS:

1. pityergett
2. könny szökött a szemébe
3. sírdogált
4. könnybe lábadt a szeme
5. az egereket itatta
6. pityogós kedvvel ment iskolába

8.

Mutasd be néhány mondatban a legjobb barátodat!

Találjátok meg az írónő könyvsorozatának egyik
főszereplőjét!
(Egy fiúnevet keressetek!)
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