„KIK ÍRTAK A GYEREKEKNEK?”
Ismerkedj meg a következő írói életraji adatokkal, majd nyomozd ki, melyik kihez
tartozik! Párosítsd az író nevét jelölő számot a megfelelő betűvel!
1) Meg CABOT
2) Daniel DEFOE
3) Alexandre DUMAS
4) FEHÉR Klára
5) FEKETE István

6) GÁRDONYI Géza
7) JÓKAI Mór
8) MOLNÁR Ferenc
9) MÓRICZ Zsigmond
10) MIKSZÁTH Kálmán

11) NÓGRÁDI Gábor
12) J. K. ROWLING
13) SZABÓ Magda
13+1) TAMÁSI Áron

A) Író, lapszerkesztő, közéleti férfiú, a
márciusi ifjak egyik vezéralakja. Mindent
tud a romantikus regény írásáról. (Műve
pl. Az arany ember)

I) Az 1900-ban született magyar író
műveit mélységes természetszeretet
szövi át. Állatregényeit (Vuk, Csí)
nagyon kedvelik a gyerekek is.

B) 1897-ben született Farkaslakán. A
székely falu világának ábrázolója,
egész művészi világa itt gyökerezik.

J) Dráma- és regényíró, publicista.
Világhírt és irodalomtörténeti rangot
A Pál utcai fiúk című
kamaszregényével szerez.

C) A neveletlen hercegnő naplója után Egy
„neveletlen” írónő naplóját is megírta.
D) A francia író 1802-ben született. Közel
300 könyve közül három romantikus
kalandregénye az ifjúságnak is kínálható.
E) A Walesben született írónő nevét egy
csapásra világhírűvé, őt pedig nagyon
gazdaggá tette HP-regényeinek sikere.
F) Az 1922-ben Budapesten született írónő
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt
sokat írt. Ifjúsági regényei közül
legismertebb a Bezzeg az én időmben
című műve.
G) A magyar prózaírás egyik legnagyobb
alakja. 1879-ben Tiszacsécsén született.
H) Az angol írónak irodalomtörténeti
rangot szerez e regénye, amely
megteremti a robinzonád műfaját.

K) Az író vezetékneve eredetileg Ziegler.
Az „egri remete”-ként is emlegetik.
L) Nyíregyházán született 1947-ben.
Verseket, ifjúsági könyveket,
tévéjátékokat, hangjátékokat és
filmeket ír. (Pl. a Csocsó c. film)
M) Debreceni kötődésű írónő, aki a
gyerekeknek először verses meséket,
majd meseregényeket és
lányregényeket írt. (Pl. Abigél)
N) A magyar kritikai realizmus
nagymestere. Szent Péter esernyője
című regénye ajánlott olvasmány.
Felhasználható irodalom:
1)Borbély Sándor: Kik írtak a
gyerekeknek? (82 B78)
2)Ki kicsoda a mai magyar
gyermekirodalomban? (894 K45)
3) www.nogradi.hu
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