Kedves Gyerekek!
A Békés Megyei Könyvtár Gyermeknapi programjához kapcsolódva a Mozaik Kiadó is játékra hív.

Ez a nap a tiétek!
Biztonságos online barangolásra invitálunk Benneteket – többek között – a könyvek, a zene és a
bogarak világába.
Szórakoztató 3D-s animációk és sok érdekességet magukban rejtő digitális anyagok várnak ezen a
hétévégén a www.mozaweb.hu oldalon. Gyermeknapi ajándékunk azok számára, akik az ajánlott
tartalmakat megtekintik és a kérdéseinkre adott válaszaikat beküldik, egy-egy 3 hónapos, teljes
értékű Mozaweb Premium Student hozzáférés.
Ehhez néhány egyszerű lépéssel el tudtok jutni:
1. Regisztráljatok be a www.mozaweb.hu oldalon felnőtt segítséggel. (Ingyenes és bármikor
törölhető!)
2. Lépjetek be.
3. Keressétek meg a korcsoportotoknak ajánlott digitális tartalmat.
4. A legkisebbek nézegessék örömmel, és válaszoljanak felnőtt segítségével a kérdéseinkre,
majd küldjék el e-mailben a válaszokat.
A nagyobbak, akik már tudnak olvasni, próbálják meg megoldani a digitális tartalmak végén
lévő feladatokat, és felhőbe mentve (jobb alsó sarok) küldjék be. Természetesen felnőtt
segítségét kérhetik.
Ma nincs hibapont! Mindenki kap ajándékot! Akik legalább egy-két kérdésre megpróbálnak
választ adni, egész nyáron játszhatnak a mozaweben található játékokkal és animációkkal.
Persze, a szünidőben csak rossz idő esetén javasoljuk! 

Gyermeknapi ajánlatunk
OVISOKNAK
Kati a játszótéren (3D-modell)
Sétálj körbe a játszótéren, nézd meg, milyen sok játékkal játszhat Kati. Azután válaszolj a következő
kérdésekre:
Van-e tó a játszótér mellett?
Milyen színű Kati ruhája?
Milyen játékok vannak a homokozóban?
A kérdésekre adott válaszokat a mozaikgyermeknap@mozaik.info.hu címre várjuk.

OVISOKNAK, 1. és 2. osztályosoknak
Gyerekszoba (3D-modell)
Időzz el egy kicsit a gyerekszobában és válaszolj a következő kérdésekre:
Hány kép van a falon?
Van olyan eszköz a szobában, amivel közlekedni lehet?
Milyen játék van az ágy mellett?
A kérdésekre adott válaszokat a mozaikgyermeknap@mozaik.info.hu címre várjuk.

1–3. osztályosoknak
Rovarok az erdőben (digitális lecke)

4–6. osztályosoknak
Mi lesz velünk (digitális lecke)

7–12. osztályosoknak
Utazás a Gutenberg-galaxisban (digitális lecke)

5–12. osztályosoknak
Ismerkedjünk a hangforrásokkal (digitális lecke)
Ezeknek a leckéknek a végére tettünk egy-egy kérdéssort. Akad benne párosítás, feleletválasztás,
keresztrejtvény is. Próbálj meg válaszolni néhány kérdésre, majd a jobb alsó sarokban lévő
felhőcskére kattintva töltsd fel a felhőbe. (A következő hét elején küldjük a kódot.)
Ha tetszett, barangolj tovább a weboldalon most, vagy más alkalommal, amikor az időjárás nem teszi
lehetővé, hogy friss levegőn légy, és a tudomány és technika, a természet és a logika, az
érdeklődésednek megfelelő tartalmak megtekintése örömöt jelent számodra!
Máskor is szívesen látunk!
Annamari néni és Ildikó néni, akik területi képviselők
és Rózsa néni, aki kicsit segít nekik
Eléréseink:
kalmar.annamaria@mozaik.info.hu +36 30 822-2000
argyelan.ildiko@mozaik.info.hu +36 30 822-7000
rozsa.harmati@mozaik.info.hu +36 30 676-7100

