PRAVIDLA HRY:
Městská knihovna Bílovec se zapojila do celoroční soutěže Lovci perel. Autorem a patronem této hry je
Knihovna města Hradce Králové. Tvým úkolem bude ulovit co možná nejvíce perel. Ty dostaneš za
přečtenou knihu a správně vyplněnou hrací kartu.
Jak na to?
1. Registrace lovce či lovkyně u výpůjčního pultu. Poté získáš svou šňůrku se jménem, kam budeme
navlékat tvé úlovky.
2. Vybereš si knihu s označením PERLORODKY. V jeden den si můžeš odnést maximálně 3 knížky
PERLORODKY.
3. Při půjčování dostaneš ke každé PERLORODCE hrací kartu. Nezapomeň říct, že jsi lovec či lovkyně a
chceš svou kartu.
4. Po přečtení PERLORODKY vyplníš hrací kartu a při vrácení ji spolu s knihou odevzdáš.
5. Podmínkou k získání perly je správně zodpovězená hrací karta a vrácení knihy PERLORODKY do 1
měsíce. Za PERLORODKU můžeš získat perlu pouze jedenkrát, nelze číst jednu knihu opakovaně.
6. V pátek 28. února 2020 bude lov ukončen a vyhodnocen nejlepší lovec či lovkyně. Vyhrává ten, kdo
získá nejvíce perel.
BONUS:
V hrací kartě nalezneš také nepovinné otázky. Za jejich vyplnění můžeš získat bod (jedna bonusová
otázka = jeden bod). Po nasbírání 10 bodů získáš jednu perlu nebo malou odměnu.
Perlu můžeš získat navíc tak, že vymyslíš nějakou hrací kartu na knížku, která ještě není PERLORODKA.
Nejdříve se však musíš poradit s knihovnicí či knihovníkem. Nově zpracované hrací karty zasílej na
adresu knihovna@kcbilovec.cz nebo osobně přines do knihovny.
Nová hrací karta (nová PERLORODKA) musí obsahovat:





autora knížky,
název knížky,
5 otázek i s odpověďmi (u každé odpovědi musí být i číslo stránky, kde se dá odpověď v knize
najít),
3 nepovinné otázky

PRAVIDLA HRY PRO MALÉ ČTENÁŘE (ČTE RODIČ):
Lovcem perel se může stát i dítě – nečtenář, kterého přihlásí rodiče. Ti také budou dítěti knihu
PERLORODKU číst. Malý lovec či malá lovkyně namaluje ke knize obrázek. Při odevzdávání obrázku
dostane malý lovec či lovkyně otázku, která se bude vztahovat k textu knihy. Za obrázek a správnou
odpověď získá perlu. Podmínkou je rovněž vrácení knihy PERLORODKY do 1 měsíce.

