
STIGLINCZ MILÁN: KINCSKERESÉS NAGYMAROSON 

„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van, ami eddig volt s ami ezután 

lesz… mert aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, 

kialakíthatja a saját gondolatait, összemérheti őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, 

ahogy méltó az emberhez. Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, és olvasni 

kell.” (Csukás István) 

Semmihez sem fogható az az érzés, mikor csillogó szemű, mosolygós, érdeklődő, az olvasást 

még tanuló/gyakorló gyerekek egy új olvasmányba vetik bele magukat. Ez az egyik legjobb 

időtöltés, ugyanis egy megfelelően könnyed és laza olvasmány, tökéletessé tudja tenni a 

napokat. Köszönjük a MÓRA KIADÓNAK, hogy biztosította számunkra ezt a lehetőséget. 

Nagy örömmel, kíváncsian vettük kezünkben Stiglincz Milán könyvét.  

A könyv témája nem túl bonyolult, de egy kalandos és izgalmas történebe kalauzolt el minket. 

Olyan helyeken jártunk, amelyek egy nyaralás vagy egy szabad hétvége ideje alatt, szórakoztató 

és kikapcsoló élményt biztosítanak.  

A könyv egyből izgalmasan indul, története azonnal lekötötte a gyerekek figyelmét, minden 

egyes fejezet egy újabb kalandba vezetett el minket. A könyv egy kalandos utazást nyújt, 

meseszép magyar tájakra vezérel, közben pedig izgalmas fejtörőket ad, gondolkodásra 

ösztönöz. Folyamatosan fenntartja a gyerekek érdeklődését.  

Van benne fantázia, humor, könnyedség és happy end. Magával ragadó, hiszen minden egyes 

feladvány valamilyen újabb szereplőhöz köthető. A gyerekek fantáziáját megmozgatja, 

gondolkodásra ösztönzi őket, megoldások keresésére serkenti őket. Csodás a történetek 

hangulata. 

2. osztályos gyerekekkel dolgoztam fel a szövegeket. A történetek terjedelmileg pont annyira 

hosszúak, hogy azok lekössék a gyerekek figyelmét és érdekesek legyenek számukra. Nagyon 

hasznosnak bizonyult a hosszabb szavak szótagolva történő kiemelése. Segítette a még 

nehezebben olvasó gyerekeket, a szótagolás gyakorlását, az olvasástechnika fejlődését.  

Külön kiemelném a könyv végén szereplő SZÓMAGYARÁZAT-ot, mely segítette a 

szövegértést, valamint a szócikk fogalom megértését, a szótárhasználat, lexikon használat 

előkészítését.  



A gyerekek nagyon szerették a könyv végén lévő feladatokat, melyek gondolkodásra 

serkentették őket, de megoldhatók voltak számukra. Külön öröm volt számukra a könyvben 

található marticás oldal!  

Kedvenc idézetünk a könyvből:  

„Lujzi és Borisz majdnem elkeseredtek, hogy megint hoppon maradtak. A látvány viszont 

annyira szép volt, hogy inkább együtt örültek…” 

A néhány gyerek véleménye a könyvről:  

Enikő: Tetszett, mert volt benne arany, meg nem is.  

Ajna: Ezermillió száz pontot ért volna a könyvversenyen.  

Anna: Ötletesek voltak a versek, jó volt az illusztráció.  

Frida: Tetszettek a szóviccek, hogy annyi szót találtunk, amiben benne volt az arany.  

Natalie: Viccesek voltak a félreértések.  

A feldolgozás során felhasználtuk a kiadó honlapján található segédanyagot, melyet Csájiné 

Knézics Anikó készített, valamint saját feladatokat is készítettem. Ezekből mellékelek 

néhányat:  

Keresztrejtvény (a kétjegyű mássalhangzó két rubrika) 

 

   1.                  

    2.                

     3.                  

    4.              

5.                      

 

 

→
 



1. Mivel utazott Lujzi? 

2. Hogy hívják a fiú szereplőt? 

3. Hol él Lujzi unokatestvére? 

4. Melyik folyó partján fekszik ez a település? 

5. Mit fogunk csinálni? Hintázunk? ….. futunk? 

Megfejtés: …………………………………………………………………………………… 

 

Rajzolj! Mi minden készül ebből az anyagból?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


