Honnan tudhatjuk?
Feladatsor
1.

FORRÁSOK.

Az

információkeresés

során

sokféle

forrást

használhatunk.

Csoportosítsd őket attól függően, hogy nyomtatott vagy nem nyomtatott források-e!

könyv, CD, napilap, hangoskönyv, folyóirat, diafilm, DVD, térkép, plakát, videokazetta,
fénykép, évkönyv, weboldal, online enciklopédia

2. KÖNYVEK. Sokszor a könyvekhez fordulunk, ha választ keresünk. Ilyenkor az
ismeretterjesztő könyveket, szakirodalmi kiadványokat forgatjuk.
a) Vajon melyik könyvben kapunk választ az alábbi kérdésekre?
Kivel kötött szövetséget Mátyás király 1463.09.12-én?
Miben hasonlít a havasi fülespacsirta a mezei pacsirtához?
Mit keresett Ady Endre Nyergesújfalun?
Mit jelent a szlovák eredetű csajka szó?
Kire mondjuk azt, beássa minden gyalogútját?

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára
Schmidt Egon: Madárlexikon
Magyarország történeti kronológiája I.
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Csiffáry Tamás: Magyar irodalmi helynevek

b) A könyveket az alábbi adatokkal azonosítjuk: a könyv szerzője; a mű címe; a kiadó
neve; a kiadás helye; a kiadás éve. Térj be a könyvtárba, és egészítsd ki a hiányzó
adatokat!
Magyarország történeti kronológiája I. Bp.,Akadémiai Kiadó,__________
Schmidt Egon: Madárlexikon Bp., __________________, 2001.
c) Hány kötetes a Magyarország történeti kronológiája c. kiadvány?
d) Mi az alcíme a Magyar irodalmi helynevek című könyvnek?

3. IDŐSZAKI KIADVÁNYOK. Az időszaki kiadványok olyan napi-, heti- vagy
havilapok, folyóiratok, évkönyvek, amelyek rendszeres időközönként jelennek meg.
Ezeket böngészve is értékes információkhoz juthatunk. Az alábbiakban az iskolai
könyvtárban megtalálható folyóiratok segíthetnek a válaszadásban.
a) Milyen gyakran jelenik meg az 5 Perc Angol című lap?
b) Mi a címe a Magyar Földrajzi Társaság folyóiratának?
c) Sorold fel a Természetbúvár című újság négy rovatának címét!
d) Gyűjts további öt folyóirat- vagy újságcímet!

4. INTERNETES FORRÁSOK. Manapság leggyakrabban az interneten keresünk, ha
meg akarunk tudni valamit, hiszen egy kattintással gyorsan és bőséges információhoz
juthatunk. Az iskolánk honlapja segítségével válaszold meg az alábbi kérdéseket!
a) Mi az iskola honlapjának elérhetősége?
b) Mikor lesz a félévi bizonyítványok kiosztása ebben a tanévben?
c) Hány hír jelent meg a honlapon 2021 októberében?
d) Mikor és kik fogadták örökbe iskolánk könyvtárát?
e) Melyik tanévben kezdte használni az iskola a Kréta rendszert az iskolai
adminsztráció céljaira?
f) Ki az iskola pályaválasztási felelőse?
g) Kik voltak a IV. korcsoportos gyorsváltó tagjai, akik 3. helyezést szereztek az
úszás diákolimpia megyei döntőjén ebben a tanévben?

5. SZÉPIRODALOM. Sok esetben azonban nem azzal a céllal olvasunk, hogy
informálódjunk, inkább kikapcsolódni, szórakozni, pihenni szeretnénk. Ilyenkor a
szépirodalmi művekhez fordulunk. Sorolj fel három olyan regényt, amelyet szívesen
ajánlanál elolvasásra másoknak is! Ne felejtsd el megadni az író és a cím mellett a könyv
többi azonosító adatát sem! A könyvek az írójuk betűrendjében szerepeljenek a listán!

