SZERELMES DÉLUTÁN
2018. febr. 14. (szerda) – 14 óra
Párkereső játék - február 12-től 14-ig
1, Az iskolai kerengő korlátaihoz lakatolva osztályonként egy lezárt
zacskóban
6 cédulát és két puzzle darabot találtok.
2, A zacskóban lévő tartalmakhoz úgy juthattok hozzá, ha
megfejtitek a lakatok kódját.
A lakatok kódja 13 szerző születési dátumának 1 (ezer) utáni
3 számjegye. Minden lakatnak más a kódja.
1. Austen, Jane
2. Baricco, Alessando
3. Boccaccio, Giovanni
4. Déry Tibor
5. Fitzgerald, F. Scott
6. Flaubert, Gustave
7. Gárdonyi Géza
8. Jókai Mór
9. Lessing, Doris
10.
Móra Ferenc
11.
Murakami Haruki
12.
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics
13.
Závada Pál
Meg kell találnotok, melyik író születési adata nyitja az
osztályotokét.

FIGYELEM! A lakatok azon az oldalon vannak kódolva, amin nincs
semmilyen felirat!
3, Ha kinyitottátok a lakatot, akkor azt az osztálynevet tartalmazó
oldalával felfelé és kinyitva le kell fotóznotok és el kell küldenetek a
konyvtar@forrai.eu e-maicímre.
Az elsőnek beérkezett fotó 30 pontot kap, a másodiknak beérkező
25 pontot, a harmadiknak beérkező 20 pontot. A többiek eggyel
mindig kevesebbet.
4, A cédulákon irodalmi művek írói-költői, és szerelmes párjai
találhatók. Osztályonként két regény címei számozott puzzle
darabokon és 6 cédula, melyeken regények szerzői és szereplőinek
nevei találhatók. A ti két regénycímetekhez tartozó szerzők és
szereplők valamelyik másik osztályban vannak, ahogy nálatok
másoké.
5, A feladat az, hogy ki kell nyomozni, mely osztályokban vannak
a ti címeitekhez tartozó szerzők és szereplők, és el kell kérni tőlük
a cédulákat. Minden osztálynak meg kell mutatnia, mi van nála. A
cédulákon pecsét van, csak ez elfogadható.
6, Ha megvan a két mű minden adata, akkor azokat fel kell
ragasztani művenként, a zacskóban talált puzzle darabokra.
(szerző, cím, női szereplő, férfi szereplő) fotót kell készíteni róla és
azt el kell küldeni a konyvtar@forrai.eu-címre a küldő osztály
nevével együtt.
Az e-mail beérkezések sorrendjében kaptok rá pontot és ez az
osztálypontszámot gyarapítja.
Az elsőnek beérkezett két művet, összes adatával helyesen küldő
osztály 20 pontot, a másodiknak beérkezett 18 pontot, a

harmadiknak beérkezett 16 pontot kap. A többiek a beérkezés
sorrendjében mindig egy ponttal kevesebbet.
7, A puzzle darabokat a nyitva lévő lakattal együtt el kell hozni a
Szerelmes délután c. rendezvényre, ahol ismét a szerelmes verseké
és daloké lesz a főszerep, de a puzzle darabokkal is játszunk még
egyet.
A játékot a Szerelmes délutánon lehet megnyerni, ahol maximum 50
pontot lehet szerezni.
Jó szórakozást
kívánunk!

