PEDAGÓGUSOK véleménye

Osztályzatok (5=kitűnő; 1=elégtelen)
Név

Miért érzed hogy jó döntést hoztál a nevezéssel? Jól kiválasztott Izgalmas
olvasmányok feladatok

Máténé Horgos Éva

Játék
lebonyolítása

Könyvutalvány
hasznossága

Mi tetszik a játékban?

4

5

5

2

Érdeklődést felkeltő, izgalmas regények
szerepelnek benne. Ingyenes részvételi
lehetőség.

Min változtatnál?

Hasznos lenne-e
egy családi
olvasási program?

Szívesen vennéle egy nyári
olvasási
programot?

A fiús és lányos művek arányán,
jó ötlet
eltérő az érdeklődésük.

jó ötlet

M. Sipos Klára

Fokozza az olvasási kedvet.

4

5

5

3

A szövegértés ellenőrzi a feladatot. A művek
kiválasztása.

jó ötlet

jó ötlet

Szabó Erika

Azok is jobban szeretnek olvasni, akik nem játszanak.

4

5

5

5

Esetleg év végén a legjobb
A folyamatos visszajelzés az eredményekről,
eredményt elérő tanulók
apró ajándékok. Jonatán-kártya, ajándékkönyv. kapnának névre szóló
ajándékkönyvet.

jó ötlet

jó ötlet

Gubiczáné Sziklai Edit

Igen

5

5

5

5

A változatos olvasmányok

Jó olvasó találkozás hirdetésével
jó ötlet
a tagok számára.

jó ötlet

Péter Melinda

Szívesen olvasnak a gyerekek.

5

5

5

4

Ifjúsági regények bő tárlata.

jó ötlet

jó ötlet

Révászné Nagy Gabriella

Amikor jó könyvből kapnak feladatot a tanulók, akkor
lelkesen olvasnak.

3

4

4

4

Olvasásra nevelés, játék ajándék.

Izgalmas könyvek
feldolgozásával, magyar írók
művei.

jó ötlet

jó ötlet

Bider Eszter

Igen a gyerekek nagyon várják a fordulókat.

5

4

4

4

A feladatok kidolgozottsága, nem olyan
könnyen megoldhatóak, mint amilyennek
látszanak.

Több feladattal.

jó ötlet

jó ötlet

„Kakukktojás” játékhoz hasonló
feladatokkal szövegenként,
amiért plusz pontokat, ill. a
jó ötlet
végén plusz ajándékokat lehetne
kapni.

jó ötlet

Papp Gáborné

Az olvasás minden tudás alapja.

4

5

5

5

Apró lépésekkel (rövid részletek) halad a cél
felé.

Pribojszky Edit

Mert a kezdeti felbuzdulást eleinte tudom tartani
bennünk.

5

5

3

3

A kis olvasmányok, meglepetések, csoki.

Most nincs ötletem, ha adódik
jelentkezem.

jó ötlet

jó ötlet

Huszár Zoltánné

Sajnos egyre kevesebb az a szülő, aki támogatja a
gyerekek olvasását, ezért próbálom én segíteni.

5

5

4

3

Jók a feladatok és a mini ajándékok.

Az adott könyvek könnyebb,
elérhetőbb áraival.

jó ötlet

jó ötlet

Vörösmartyné Fodor Katalin

Megszeretik az olvasást, javul a szövegértésük.

5

5

4

4

Jók a kedvcsináló könyvek, a feladatsor.

jó ötlet

részt is vennénk

Pásztorné Barkóczi Éva

A gyerekek alig várják az újabb fordulókat, mert
olvashatnak.

5

5

5

5

Sok érdekes, izgalmas könyv, ami
megkedvelteti az olvasást.

jó ötlet

jó ötlet

Ferenczyné Biró Katalin

Tanítványom szívesen olvasta az ízelítőket, több
könyvet megvásárolt.

3

5

5

5

Érdekes, motiváló feladatok, könyvvásárlási
lehetőség, rugalmasság, ajándékok.

jó ötlet

részt is vennénk

Pacsek Lajosné

Szívesen olvasnak, várják a feladatokat.

5

5

5

5

A történetek, a sokféle feladatok, kérdések, a
jutalmazás.

Egy-egy történethez ők írnák a
befejezést vagy rajzokat
készítenének hozzájuk.

jó ötlet

részt is vennénk

Ihászné Lajber Rita

Többet és igényesebb könyveket olvasnak.

4

5

5

4

Olyan könyvek szerepelnek benne, melyek
közel állnak a mai gyerekekhez, így ajánlják
egymásnak.

Mi iskolai, majd térségi szintre
bővítettük a Galaxis játékot, így a
jó ötlet
rejtvényes kreatív feladatokat
mindenképp pártolom.

Játékosabb feladatok a
gyerekeknek – némelyik kicsit
elvont, főként egy alsós
számára.

jó ötlet

Pappné Nagy Anna

Örömöt jelent valamennyiünk számára. Többen
megszerették az olvasást.

4

4

5

3

Érdekes regényrészletek, ötletes feladatok.

Jó lenne, ha több magyar szerző
jó ötlet
által írt műből lenne a részlet.

jó ötlet

Farkasné Józsa Mária

A gyerekek szívesebben és többet olvasnak.

4

5

5

2

Érdekes könyvajánlók, ajándékkönyv.

Több forduló, ajándékkönyv.

részt is vennénk

jó ötlet

nem

Gelencsér Judit

Kedvet csinál az olvasáshoz.

4

5

5

4

Sok érdekes, jó könyv, változatos feladatok.

A gyerekek régebben alig várták
a Jonatánt, hogy milyen új
könyveket lehet rendelni. Ez
sajnos megszűnt. Nem kapnak
jó ötlet
színes könyvkatalógust, rendelni
pedig főleg, kevésbé új
könyveket lehet. Tehát több
újdonságot!

Kovács Istvánné

Sok jó könyvvel, történettel ismerkedtünk meg.

5

5

5

4

Személyhez szóló, jók a könyvajánlatok, írók
vallomásai, jó a feladatok.

Lehetnének rajzos feladatok is,
vagy több rejtvényes megoldást
jó ötlet
kérő feladvány. Szeretik a
gyerekek.

jó ötlet

Majoros Zoltánné

Nagyon ötletes.

5

5

5

5

Ötletesség, játékos feladatok.

Még több játékos feladat.

részt is vennénk

részt is vennénk

Hortobágyi Péterné

Mert olvasni jó, és néha kevésnek éreztem magam az
olvasás népszerűsítésében.

5

5

5

5

Igényes, változatos olvasmányok, kreatív,
Sajnos nincs ötletem- ennyi
agymozgató feladatok. Nem akarok sablonos
kreativitást nehéz felülmúlni.
lenni. Látszik, érződik a profi, felkészült csapat!

jó ötlet

jó ötlet

Csikós Zoltán

Örömet okoztam a gyerekeknek. Izgatottam várják a
feladatokat.

4

5

5

5

A szövegértés játékos formában. Apró, de
állandó jutalmazás és könyvajánló.

Több fordulót kellene beiktatni a
tanév folyamán. Szünetekre
jó ötlet
nehezebb feladatot kiadni.

jó ötlet

Mészárosné Lövey Mónika

A játékban résztvevő gyerekek rendszeresen
olvasnak.

5

4

5

5

Rendszeres olvasásra szoktat, fejleszti a
szövegértést.

Több rajzos feladat, a gyerekek
szeretnek rajzolni.

jó ötlet

nem

jó ötlet

részt is vennénk

Csetnekiné Valet Zsuzsanna

Segít a szövegértésben, az olvasás élményszerűbbé
tételében.

5

5

5

4

Jók a feladatok, mindig van könyvajánlás, új
olvasmányokkal gazdagodik a „tárház” A
gyerekek nagyon élvezik, hogy mindig kis
Nekem tetszik ez a mostani
ajándékokkal kedveskedik nekik a „Jonatán”
megoldás, a gyerekek örömmel
Szeretik a feladatokat, örömmel oldják meg
várják a feladatokat.
azokat. Szívesen olvasnak. Kedvet kapnak az
olvasáshoz. Nagyon hasznosnak tartom ezt a
programot. Köszönöm, hogy a részese lehetek.

Bodonikné Aszódi Ágnes

Azért, mert így legalább olvas a tanítványom.

2

4

5

5

Jobbá az tenné, ha értékesebb
Az értő olvasás fejlesztése, a kreativitás és
olvasmányok lennének a
fantázia fejlesztése, a gondolkodás fejlesztése.
feladatok alapjai.

jó ötlet

jó ötlet

Dérné Laczhegyi Zsuzsanna

Sok könyvet olvasunk el így, amiket nem is ismertem.

5

5

5

1

Sok érdekes, más jellegű feladat, mint amiket
eddig találtam.

jó ötlet

jó ötlet

Nagymihály Tímea

Mert imádok olvasni, és remélem, minél több gyerek
érez így.

5

5

5

4

Modern könyvek, apró ajándékok, kártya év
végén.

Hirdetnék országos fordulót itt is,
részt is vennénk
mint a Bendegúznál.

jó ötlet

Kissné Mészáros Katalin

Szeretnek olvasni, nagyon várják az újabb
feladatokat.

5

5

5

4

Az ajándékot, könyvecskéket, „imádják” a
gyerekek.

így tetszik, ahogy van.

jó ötlet

jó ötlet

Máté Györgyné

Nagyon hasznos ismeretet ad.

5

5

5

5

Kis könyv, ajándékok, könyvvásárlási akciók,
információ írókról.

Könyvajánlásokkal.

jó ötlet

jó ötlet

Bujdosóné Tikász Anikó

5

5

5

5

Feladatsorok, a feldolgozott olvasmányok.

5

5

5

5

Olvasásra nevelés, játékos feladatok, saját
véleményalkotás alakítása /gyereknél
különösen/

Számomra ez tökéletes.

3

A kezdőcsoport lehetőséget ad az olvasásban
nehézséggel küzdőknek is megszeretni az
irodalmat. A legújabb regények világában
vezetik el a diákokat.

A feladatok teszt jellege mellett
teret kaphatna például egy saját
továbbírás rajzos megjelenítés,
részt is vennénk
illetve az online megoldás
gördülékenyebbé tenné a
megoldás beküldését.

részt is vennénk

Kizárnám a többszörös választás
jó ötlet
lehetőségét.

jó ötlet

jó ötlet

jó ötlet

részt is vennénk

jó ötlet

Kukucska Istvánné

Mert a gyerekeken látom, hogy mindig nagy
izgalommal várják a következő leveleket.

Tóth Brigitta

A diákok szeretik a részleteket, felkeltik az
érdeklődésüket, hogy akár a teljes regényt elkezdik
olvasni.

5

4

4

Balázs Ágnes

Mert fontos, hogy a gyerekek megszeressék az
olvasást.

4

5

5

Topszher Éva

Ige. Segít az olvasóvá neveléshez.

5

5

5

3

A többi gyermek is kedvet kap, hogy
elolvashassa a könyveket.

A korosztály érdeklődésének
megfelelő olvasmányok. A
terjedelem sem riasztó
számukra.

jó ötlet

jó ötlet

Szabó Szilvia

Tanítványaimat és rajtuk keresztül a családokat is
még jobban olvasásra neveltük. Megszerették a
könyveket, szabad idejükben szívesebben olvasnak.

5

5

5

5

Érdekes regények megismertetése. Olvasásra
nevelés. Apró ajándékok. Könyvajánlók.

Elégedett vagyok.

jó ötlet

jó ötlet

Hós Gézáné

igen

5

4

5

4

Jól megválasztott szövegek, érdekes történeke,
regények.

jó ötlet

nem

Arádiné Kovács Mária

Nagyon színvonalas könyveket ajánlotok, nőtt
osztályom olvasási kedve.

5

4

5

4

Jól megválasztott könyve, korosztálynak
megfelelő szövegértési feladatok.

részt is vennénk

jó ötlet

A családi olvasási programot
nagyon jó ötletnek tartom.

