
GYERMEKKÖNYVTÁR 
 
Ebben a tanévben is szeretettel várunk előzetes időpont egyeztetés alapján óvodai és iskolai 

csoportokat, osztályokat. Az új olvasóteremben a hagyományos elfoglaltságok és az új magyar 

találmány a Leonar3Do program is várja az idelátogató csoportokat, gyerekeket, családokat. A 

szabadidős szakkörök (Varázskréta, Bábozó Baglyok) mellett a gyerekek tanulását számítógép is 

segíti. Érvényes olvasójeggyel naponta fél órát lehet ingyenesen használni.   

 

A 2013/2014. tanévre a következő foglalkozásokat, programokat javasoljuk: 

Fő célunk, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően játékos formában megismerkedjenek a 

könyvtárunkkal, ezért minden korcsoportnak könyvtárismertető, könyvtárhasználati órákat tartunk. 

 

 

I. Ismerkedés a könyvtárral 
Óvodásoknak: 

 Bejárjuk a könyvtár színhelyeit, megismerkedünk a részlegek könyvtárosaival, kipróbáljuk a 

zenehallgatást, felfedezzük a ”titkos” helyeket. 

 

Kisiskolásoknak könyvtárbemutató: 

A könyvtári óráink során az önálló könyvtárhasználat megalapozása, olvasóvá nevelés a legfőbb 

célunk. Könyvajánlással, dokumentum típusok és a könyvtár részlegeinek megismertetésével, a 

korszerű információhordozók használatával, beiratkozással, könyvkölcsönzéssel segítjük ezt elő.  

4. osztálytól: 
Megismerkedünk Gyerekkönyvtárunk honlapjával, online katalógus és egyéb szolgáltatásaink 

használatával, a könyvtárosi munka folyamataival. Kipróbáljuk, hogyan keresünk a szabadpolcos 

állományrészen.   

  

II. Tematikus foglalkozások 
A tematikus foglalkozásokat az óvodai, iskolai munka kiegészítéséhez, elmélyítéséhez ajánljuk. A 

könyvtár jó terep a gyakorlásra. Egy–egy témában alaposabban el tudunk mélyülni, ha rövid időn 

belül több alkalommal látogat el egy –egy csoport az egymásra épülő foglakozásainkra. 

A foglalkozások sorát a következő témacsoportokkal egészítettük ki. Továbbra is tartunk a régi és a 

pedagógus által kért témákból is foglalkozásokat.  

 



1. Foglalkozások óvodásoknak 

,, Olvass, rajzolj, játssz velünk! 

Gyűjtheti a matricát az óvodás is? Igen! Akkor is, ha nem tud még olvasni? Igen. Segít a közös 

olvasásban anya, apa, testvér is. Rajzolni mindenki le tudja, milyen mesét, verset olvastak neki. Mi 

a teendő? Egy felnőtt segítségévek ingyenes olvasójegyet kell váltani, a gyerek könyvtárosoktól egy 

albumot kérni, olvasni, rajzolni. Az album lapjainak kitöltése után matricákat kapnak a gyerekek. A 

legtöbb matrica tulajdonosait 2014 júniusában jutalmazzuk. 

 

Tematikus foglalkozások: 

Diómesék 

Erre csörög a dió… Találós kérdések, szólások, dalos játékok a dióról. Beszélgetünk arról, hogy 

mikor kezdődik a dióverés, hol lakik a Dióbél bácsi, Dióbél királyfi és Dióbél királykisasszony, 

miért ültetünk diófát? Igaz-e, hogy mókuscsalogatónak nevezik? A dió tápereje ételekben, 

gyógyszerekben, szépítőszerekben. A dió a magyar népmesékben. 

 

Receruca- kukorica 

Egy kis kukorica-történelem kicsiknek. Honnan származik a kukorica? Mióta termesztik 

Magyarországon, mi a kukoricafosztás, van-e a kukoricának haja? Mi az a kukoricacsuhé? Milyen 

játékokat készítettek régen a kukoricacsőből? Milyen ételek, tárgyak jutnak eszünkbe a kukorica 

szó hallatán?  Milyen a pattogatott kukorica? Mondókák, versek a kukoricáról. 

 

Légyfogó 

Hogy néz ki a légy? Melyik állatfajhoz tartozik? Melyik légy csíp legjobban? Kit nevezünk piaci 

légynek? Miért nem szeretjük a legyeket? Miben különböznek az általunk szeretett rovaroktól? 

Mikor legyeskednek a fiúk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mondókák, dalok, mesék révén. 

  

Tinga Tinga mesék 

Egy távoli földrész, Afrika meséi. A Tinga Tinga meséket a hagyományos afrikai állatmesék és a 

tanzániai Tinga Tinga művészet ihlette. Az afrikai gyerekek ilyen mesékkel tanulnak meg beszélni, 

olvasni. Ízelítőt adunk kicsiknek a Fekete Földrész meséiből, ritmusaiból. Egzotikus kifestőt 

színezünk. 

 

Elefántos 

Igaz, hogy az elefántok szerencsét hoznak? Létezik fehér elefánt? Milyen híres mesékben 

szerepelnek ezek a hatalmas állatok? Melyik elefánt a francia gyerekek kedvence? Létezik fehér 



elefánt? Melyik elefánt a legvadabb, mire használják az elefánt agyarát? Hol táncol az elefánt? 

 

Vakondtúra 

Kisvakond és társai. Megbeszéljük, miért nem kell ennek az állatnak ásó, hol él, miért nem megy a 

fülébe a föld, lát-e rendesen. Kinyomozzuk milyen a szimata, félnek-e tőle a giliszták, elfutnak-e 

előle a csigák, alszik-e téli álmot, át tudna- e úszni egy folyót? Mese, vers, rajzfilm színesíti az 

izgalmas nyomozást. 

 

Szurkáló 

Igazi szúrós növények: a bogáncs és a csalán a téma. Melyik szúrós növény gyógyít, hol találhatók, 

hogy néznek ki, hol él a bogáncslepke, melyik népet védelmezi a bogáncs, ki szereti puszta kézzel 

szedni a csalánt, létezik-e a csalánfőzelék, csalántea? Bogáncskifestő, csalán-dal színesíti a 

könyvtári találkozót. 

 

Pitypangoló 

Gyermekláncfű, pongyolapitypang, barátfej, kikirics, tejesfű virág. Ezeken a neveken említik a 

pitypangot. Repülőszőrös virágja kedvelt gyermekjáték, lehet fejék, nyaklánc, de készíthetünk 

belőle mézet, pótkávét. Megbeszéljük hol a pitypang, meg lehet-e enni, mikor száll a szélben, mi az 

a pitypangkoszorú? Pitypangverset, pitypangmesét hallgatunk, pitypangtündért rajzolunk. 

 

 

2. Foglalkozások általános iskolás tanulóknak: 1-7. osztályosoknak 

 

1. osztályosoknak: 

,, Olvass, rajzolj, játssz velünk! 

Gyűjtheti a matricát egy kisiskolás is? Igen! Akkor is, ha nem tud még olvasni? Igen. Segít a közös 

olvasásban anya, apa, testvér is. Rajzolni mindenki le tudja, milyen mesét, verset olvastak neki. Mi 

a teendő? Egy felnőtt segítségévek ingyenes olvasójegyet kell kiváltani, a gyerek könyvtárosoktól 

egy albumot kérni, olvasni, rajzolni. Az album lapjainak kitöltése után matricákat kapnak a 

gyerekek. A legtöbb matrica tulajdonosait 2014 júniusában jutalmazzuk. 

 

 

 

 

 



Tematikus foglalkozások: 

Diómesék 

Erre csörög a dió… Találós kérdések, szólások, dalos játékok a dióról. Beszélgetünk arról, hogy 

mikor kezdődik a dióverés, hol lakik a Dióbélbácsi, Dióbél királyfi és Dióbél királykisasszony, 

miért ültetünk diófát? Igaz-e, hogy mókuscsalogatónak nevezik? A dió tápereje ételekben, 

gyógyszerekben, szépítőszerekben. A dió a magyar népmesékben. 

Recerucakukorica 

Egy kis kukorica-történelem kicsiknek. Honnan származik a kukorica? Mióta termesztik 

Magyarországon. Mi a kukoricafosztás. Van-e a kukoricának haja? Mi az a kukoricacsuhé? Milyen 

játékokat készítettek régen a kukoricacsőből? Milyen ételek, tárgyak jutnak eszünkbe a kukorica 

szó hallatán?  Mondókák, versek a kukoricáról. Milyen a pattogatott kukorica? 

Légyfogó 

Hogy néz ki a légy? Melyik állatfajhoz tartozik? Melyik légy csíp legjobban? Kit nevezünk piaci 

légynek? Miért nem szeretjük a legyeket? Miben különböznek az általunk szeretett rovaroktól? 

Mikor legyeskednek a fiúk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mondókák, dalok, mesék révén. 

 Tinga Tinga mesék 

Egy távoli földrész, Afrika meséi. A Tinga Tinga Meséket a hagyományos afrikai állatmesék és a 

tanzániai Tinga Tinga művészet ihlette. Az afrikai gyerekek ilyen mesékkel tanulnak meg beszélni, 

olvasni. Ízelítőt adunk kicsiknek a Fekete Földrész meséiből, ritmusaiból. Egzotikus kifestőt 

színezünk. 

Elefántos 

Igaz, hogy az elefántok szerencsét hoznak? Létezik fehér elefánt? Milyen híres mesékben 

szerepelnek ezek a hatalmas állatok? Melyik elefánt a francia gyereke kedvence? Létezik fehér 

elefánt? Melyik elefánt a legvadabb, mire használják az elefánt agyarát? Hol táncol az elefánt? 

Vakondtúra 

Kisvakond és társai. Megbeszéljük, miért nem kell ennek az állatnak ásó, hol él, miért nem megy a 

fülébe a föld, lát-e rendesen. Kinyomozzuk milyen a szimata, félnek-e tőle a giliszták, elfutnak-e 

előle a csigák, alszik-e téli álmot, át tudna- e úszni egy folyót? Mese, vers, rajzfilm színesíti az 

izgalmas nyomozást! 

Szurkáló 

Igazi szúrós növények: a bogáncs és a csalán a téma. Melyik szúrós növény gyógyít, hol találhatók, 

hogy néznek ki, hol él a bogáncslepke, melyik népet védelmezi a bogáncs, ki szereti puszta kézzel 

szedni a csalánt, létezik-e a csalánfőzelék, csalántea? Bogáncskifestő, csalán-dal színesíti a 

könyvtári találkozót. 

 



Pitypangoló 

Gyermekláncfű, pongyolapitypang, barátfej, kikirics, tejesfűvirág. Ezeken a neveken említik, a 

pitypangot. Repülőszőrös virágja kedvelt gyermekjáték, lehet fejék, nyaklánc, de készíthetünk 

belőle mézet, pótkávét. Megbeszéljük hol a pitypang, meg lehet-e enni, mikor száll a szélben, mi az 

a pitypangkoszorú? Pitypangverset, pitypangmesét hallgatunk, pitypangtündért rajzolunk. 

Bicajos 

A bicikli története képekben, dalokban. Vidám foglalkozás során népszerűsítjük a biciklizést. 

Megvizsgáljuk, hogy néztek ki a biciklik, hány kereke lehet egy biciklinek. Érdekességek a biciklik 

világából: létezik-e apácabicikli, férfibicikli, tricikli. 

 

Diafilmek TV-képernyőn? 

Igen. Nem baj, ha nincsenek meg gyerekkorunk diafilmjei, ha nincs diavetítőnk. Olvasótermünkben 

felidézhetjük ezeket a meséket archivált DVD-k segítségével. Mesélhetünk a saját ritmusunkban, 

gyakorolhatjuk segítségükkel az olvasást is.  

 

1-3. osztályosoknak: 

,, Olvass, rajzolj, játssz velünk! 

Gyűjtheti a matricát egy kezdő és egy gyakorló olvasó is? Igen! Akkor is, ha nem tud még olvasni? 

Igen. Segít a közös olvasásban anya, apa, testvér is. Rajzolni mindenki le tudja, milyen mesét, 

verset olvastak neki. Mi a teendő? Egy felnőtt segítségévek ingyenes olvasójegyet kell kiváltani, a 

gyerek könyvtárosoktól egy albumot kérni, olvasni, rajzolni. Az album lapjainak kitöltése után 

matricákat kapnak a gyerekek. A legtöbb matrica tulajdonosait 2014 júniusában jutalmazzuk. 

 

Tematikus foglakozások: 

 

Állati növénykert 

Van-e a növényeknek lelke? Mára ez tudományosan bizonyított, hogy igen. A mai ember bizony 

hadilábon áll a természettel. Az elfelejtett tudást elevenítjük fel a gödöllői kötődésű Kenéz Árpád 

könyvének segítségével. Hazánk őshonos növényei közül az állatneveket tartalmazókat vizsgáljuk 

meg. Nemcsak a rafinált paraszti gondolkodás, hanem a szerző elmés versei, vicces rajzai hozzák 

gyerek- közelbe a botanikát, irodalmat, művészetet, néprajzot, miközben jót szórakozunk. 

 

Diafilmek TV-képernyőn? 

Igen. Nem baj, ha nincsenek meg gyerekkorunk diafilmjei, ha nincs diavetítőnk. Olvasótermünkben 

felidézhetjük ezeket a meséket archivált DVD-k segítségével. Mesélhetünk a saját ritmusunkban, 



gyakorolhatjuk segítségükkel az olvasást is.  

 

Titkok és varázslatok a népmesékben 

Csudaerejű sár, tündérek, varázslók, boszorkányok, manók és varázslataik. Kinek lehet csudaereje? 

Varázstárgyak, varázserejű növények összegyűjtése a mesékből. Hogyan lehet az átok alól 

felszabadítani az elvarázsoltakat? Varázsigével, szeretettel, szolgálattal, hőstettekkel. Kolbászorrú 

szegény ember, szamárfülű királyfi, kő királyfi, varangyos béka királyfi, békakirályleány és egyéb 

elvarázsoltak a népmesékben.  

 

Szeretet és jóság a népmesékben, legendamesékben, történetekben 

A jószívű királyfi, szegény ember, bojtár alakja jelenik meg előttünk, akik az igazi gazdagságot 

mutatják meg, ami nélkül nem lehet élni. Ki olvasztja fel a Didergő királyt, melyik királyleány 

szereti legjobban édesapját? Miért szereti meg Csúnya Juliskát a királyfi? Móra Ferenc Pétöre, a 

Hétfejű Tündér, Szent Miklós, Szűz Mária, Bella- Flór hercegnő jósága elevenedik meg a 

foglalkozás során. 

 

3-4. osztályosoknak: 

,, Olvass, rajzolj, játssz velünk! 

Folytatódik ebben a tanévben is az ”Olvass, rajzolj, játssz velünk!” játékunk. Várjuk a 

jelentkezéseket! A játék menete a következő: ingyenes olvasójegyet kell kiváltani, a 

gyerekkönyvtárosoknál kell regisztrálni, akiknél a  a matricás-albumot át lehet venni. Az album 

lapjainak kitöltése után matricákat kapnak a gyerekek. Minden olvasásélmény 1 matricát ér. A 

legtöbb matrica tulajdonosait 2014 júniusában díjazzuk. 

 

Tematikus foglalkozások: 

 

Állati növénykert 

Van-e a növényeknek lelke? Mára ez tudományosan bizonyított, hogy igen. A mai ember bizony 

hadilábon áll a természettel. Az elfelejtett tudást elevenítjük fel a gödöllői Kenéz Árpád könyvének 

segítségével. Hazánk őshonos növényei közül az állatneveket tartalmazókat vizsgáljuk meg. 

Nemcsak a rafinált paraszti gondolkodás, hanem a szerző elmés versei, vicces rajzai hozzák gyerek 

közelbe a botanikát, irodalmat, művészetet, néprajzot, miközben jót szórakozunk. Hernyópázsit, 

hagymaszagú kányazsombor, kék szamárkenyér, majomkosbor, nyúlárnyék, légyfogó és társai 

versben, képben. 

 



Bicajos foglalkozás 

A bicikli története képekben, dalokban. Vidám foglalkozás során népszerűsítjük a biciklizést. 

Megvizsgáljuk, hogy korábban hogy néztek ki a biciklik, hány kereke lehet egy biciklinek. 

Érdekességek a biciklik világából: létezik-e apácabicikli, férfibicikli, tricikli. 

 

,,Cifra mese” 

2013. Gárdonyi Géza emlékév alkalmából az író életével ismerkedünk. Híres meséket, műveket 

keresünk a gyerekkönyvtár polcain. Játékkal, filmnézéssel, rajzzal elevenítjük fel híres 

regényalakjait. 

 

Bóbita, Géza malac és a többiek 

2013. Weöres Sándor emlékév. A költő életével, verseivel ismerkedünk. Felidézzük, elszavaljuk 

kedvenc verseinket. Kis ízelítő a Holdbéli csónakos c. gyönyörű mesejátékból. Zene, rajz, játék. 

 

A ház 

Kik, hogyan laknak? A házépítés története. Ki milyen házban lakik? A barlangtól a felhőkarcolókig. 

Mi a jövő? A passzív házak, az űrállomások? Ki milyen típusú házban szeretne lakni? Saját ház 

tervezése. 

 

Találmányok 

Találmányok, amelyek leginkább megváltoztatták az emberiség történetét. Híres felfedezők. A 

magyar találmányok, tudósok életművére helyezzük a nagyobb hangsúlyt. A sakkozógép, a 

golyóstoll, a gyufa, a telefon, távírógép, az Eötvös-inga, a lemezautó, a helikopter, a C-vitamin, a 

számítópép, holdjáró mobil, a bűvös kocka, csak néhány a világhíres magyar felfedezések közül. A 

foglalkozás végén a,,legkisebb magyar királyfi” Rátai Dániel találmányával ismerkedünk meg. Nem 

csak lexikon révén, hiszen ez a legújabb találmány: a Leonar3Do a gyerek olvasóteremben is 

kipróbálható. A háromdimenziós utazás kihagyhatatlan! 

 

Árnyszínházunk bemutatja 

A magyar népmesék után a Szépség és a Szörnyeteg világhírű történetét tűzzük műsorra. Mi a 

külső, mi a belső szépség, mi kell ahhoz, hogy valakit szépnek lássunk? A mese révén ezekre a 

kérdésekre is választ kapunk. 

 

Andersen: A kis gyufaárus lány 

November végére, december elejére ajánljuk ennek a mesének a feldolgozását kézműves feladattal 



egybekötve. A téli, karácsonyi ünnepkörre való ráhangolódást segítjük elő. 

 

Egy cseppnyi Itália 

200 éve született Verdi, a 19. század legnépszerűbb olasz zeneszerzője. Az opera műfajának 

(Mozart és Wagner mellett) kimagasló egyénisége. A szegény család gyermeke már 12 éves korára 

a helyi templom orgonistája lett. A könyvtári találkozónk során életével, leghíresebb műveivel, 

áriáival ismerkedünk. Kitérünk az olasz-magyar kapcsolatokra, az olasz kultúra, olasz nyelv 

szépségeire.  

 

4. osztályos kortól ajánlott témák:  

,, Olvass, rajzolj, játssz velünk! 

Folytatódik ebben a tanévben is az ”Olvass, rajzolj, játssz velünk!”játékunk. Várjuk a 

jelentkezéseket! A játék menete a következő: ingyenes olvasójegyet kell kiváltani, a gyerek 

könyvtárosoknál kell regisztrálni, akiknél a  a matricás-albumot át lehet venni. Az album lapjainak 

kitöltése után matricákat kapnak a gyerekek. Minden olvasásélmény 1 matricát ér. A legtöbb 

matrica tulajdonosait 2014 júniusában díjazzuk. 

 

Tematikus foglalkozások: 

 

Árnyszínházunk bemutatja 

A magyar népmesék után a Szépség és a Szörnyeteg világhírű történetét tűzzük műsorra. Mi a 

külső, mi a belső szépség, mi kell ahhoz, hogy valakit szépnek lássunk? A mese révén ezekre a 

kérdésekre is választ kapunk. 

 

Andersen: A kis gyufaárus lány 

November végére, december elejére ajánljuk ennek a mesének a feldolgozását kézműves feladattal 

egybekötve. A téli, karácsonyi ünnepkörre való ráhangolódást segítjük elő. 

 

Találmányok 

Találmányok, amelyek leginkább megváltoztatták az emberiség történetét. Híres felfedezők. A 

magyar találmányok, tudósok életművére helyezzük a nagyobb hangsúlyt. A sakkozógép, a 

golyóstoll, a gyufa, a telefon, távírógép, az Eötvös-inga, a lemezautó, a helikopter, a C-vitamin, a 

számítópép, holdjáró mobil, a bűvös kocka csak néhány a világhíres magyar felfedezések közül. A 

foglalkozás végén a ,,legkisebb magyar királyfi” Rátai Dániel találmányával ismerkedünk meg. 

Nem csak lexikon révén, hiszen ez a legújabb találmány: a Leonad3Do a gyerek olvasóteremben is 



kipróbálható. A háromdimenziós utazás kihagyhatatlan! 

 

Tegyük jobbá a világot! 
A világ nagy kérdései gyerekszemmel. Milyen problémák zaklatnak fel és dühítenek minket? Mi kellene 

ahhoz, hogy megváltoztassuk a körülöttünk lévő világot? Hogy tehetnénk széppé, békéssé a Földet? Miért 

vagyunk különbözőek? Miért van szegénység és gazdagság? Mit tehetünk az igazságtalanság és gyűlölet 

ellen? Szükség van vezetőkre? Milyen a jó vezető? Mit jelent a szabadság? Beszélgetés, vita, plakátkészítés. 

 

Ilyen az élet 

Vérpezsdítő biológia a könyvtárban. Mi az élet, mik az építőkövei, mi kell ahhoz, hogy élet legyen? Mi az 

ősleves, védőmembrán, a mélytengeri kürtők? Hogy működnek a sejtek? Mi az a DNS-lánc? Igaz-e, hogy a 

napfény éltető? Hogy néztek ki az első élőlények? Hányféle élőlény van? Mi az a hógolyó korszak? Hogy 

védik egymást különböző fajok? Mulatságos és mérgező élőlények. Melyik a legfejlettebb állat? Van-e élet a 

földön kívül? Vidám kutatás könyvek segítségével. 

 

,,Én kis kertet kerteltem” 

Egy kis kertművészet a Két Egér segítségével. Fontos állás a főkertészség? Mi a tájépítész munkája, hogyan 

változtak a kertek a történelem folyamán? Híres kertek, híres kertszerető történelmi alakok. Hogyan sétált 

Mária Terézia Eszterházán? Mik a vízköpő kőlények, merengő kínai kövek? Sövénylabirintusok, kerti 

útvesztők. Mik azok a függőkertek? Homokkal díszített és virágszőnyegek. Hol léteznek fekete-fehér kertek? 

Mik azok a növénybőröndök, virágkalitkák, törpekertek? Ilyen érdekes kérdésekre keressük a választ. Saját 

labirintust, varázskertet, téli hónapokban narancsházat tervezhetünk. 

 

Híres könyvtárosok 

Mióta vigyáznak a könyvekre a könyvtárakban? Kiknek lehetett először könyvtára? Kik vigyáztak a 

könyvekre? Milyen titkos könyveket őriztek a szerzetesek? Saját könyvtárosa kiknek lehetett? Van- 

e a könyvtárosoknak világnapjuk? Ki a védőszentjük? Mit kell tudni egy könyvtárosnak?  Mátyás 

király könyvtárosa, Nostradamus a jós, Casanova a szívtipró, Jacob Grimm nyelvész, 

népmesegyűjtő, Berlioz a zeneszerző, Weöres Sándor a költő, Zalatnay Cini az énekesnő, a wiszkis 

rabló is a könyvtárosok sorát gyarapította.  

 

Rózsák hercegnője 

Mesés történetek magyar hercegnőkről, királylányokról. Emese, Erzsébet, a harcias Sarolt, Szent 

Margit, Jolanta, Hedvig hozzátartoznak a magyar történelemhez, ha nem is csatabárddal, de 

szépségükkel, jóságukkal, cselekedeteikkel alakították a történelmet, öregbítették hazánk hírnevét. 

Bizánc, Aragónia, Velence, Nápoly, Krakkó, Skócia, Németország, is őrzi emléküket. 

 



A magyar divat 

Mi a divat? Hány éve divatozik a magyar nép? Rajzok, festmények, szobrok, plakátok segítségével 

idézzük fel az úri és a népviseletet. Milyen praktikákat alkalmaztak a hölgyek szépségük 

kiemelésére? Tényleg a ruha teszi az embert? Mit lehet megállapítani a frizura, a fejfedők, 

kiegészítők, színek, öltözetek segítségével? Van-e a legyezőknek nyelve? Kinek melyik kor viselete 

tetszik a legjobban? Kik a divattervezők, hogyan őrizhetjük meg a magyar motívumokat a mai 

viseletünkben? Tervezz magadnak ruhát! Csoportmunkában történelmi divatlapot készíthetünk. 

 

,,Nincs földi boldogság a szeretet határain kívül” 

2013. Gárdonyi Géza emlékév. Eredeti nevén Ziegler Géza. Gyermekkönyv író, költő, drámaíró, 

újságíró, pedagógus, az MTA tiszteletbeli tagja. A 19–20. századforduló magyar irodalmának máig 

kiemelkedő alakja. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. 

Kutatással, filmnézéssel, rajzzal elevenítjük fel híres regényalakjait. 

 

Resid Efendi nyomában 

2013. Wámbéry Ármin emlékév. Közép- ázsiai utazó, angol kém, magyar nyelvész, orientalista, 

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Dervisruhában fedezte fel az ázsiai 

tájakat, tanulmányozta a magyarság bölcsőjét, kelet, török, tatár nyelveket tanulmányozott. 

Munkássága nyomába eredünk könyvek, tanulmányok segítségével. 

 

Az utolsó magyar polihisztor 

Hermann Ottó munkásságával ismerkedünk a 2014-es emlékév alkalmából. Természettudós, 

ornitológus, néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus. Korának egyik legnagyobb 

természettudósa, nevezték még az utolsó magyar polihisztornak is. A környezetvédelem, 

Magyarország természetvédelme volt a fő ügye. Munkásságával, rendkívüli személyével 

ismerkedünk meg. 

 

Egy cseppnyi Itália 

200 éve született Verdi, a 19. század legnépszerűbb olasz zeneszerzője. Az opera műfajának 

(Mozart és Wagner mellet) kimagasló egyénisége. A szegény család gyermeke már 12 éves korára a 

helyi templom orgonistája lett. A könyvtári találkozónk során életével, leghíresebb műveivel, 

áriáival ismerkedünk. Kitérünk az olasz-magyar kapcsolatokra, az olasz kultúra, olasz nyelv 

szépségeire 

 

 



III. Olvasóvetélkedő 
 

,, Kelet  varázsa”   

Olvasóvetélkedő és játék 5. osztálytól  

 

Az elolvasandó ifjúsági regények mellett a keleti országokkal, kultúrákkal ismerkedünk. Híres 

magyar felfedezők, tudósok, írók munkásságát is kutatjuk, akik révén a csodás Kelet 

Magyarországra is eljutott. 

Diákok 3-4 fős csapatainak a jelentkezését várjuk 5. osztálytól kezdődően. A jelentkezés feltétele 

érvényes olvasójegy! 

Az elolvasandó könyvek: 

1. Martel, Yann: Pi élete  

2. Park, Linda Sue: Min mester inasa, Budapest: Animus. 2003.  

 

Határidők: 

Meghirdetés: 2014. január  

Jelentkezés: 2014. február 28. 

Elődöntő feladatlap átvétele: 2014. március 

Elődöntő feladatlap leadása: 2014. május  

Eredményhirdetés: 2014 júniusában a Könyvsokadalmon 

 

Jelentkezési lapok 2014. január 20-tól Gyerekkönyvtárban beszerezhetők vagy letölthetők a 

könyvtár honlapjáról. 

 

IV. Klubok, kiemelt programok 
1. Sakk Szakkör  

2013-2014-s tanévben is várja régi és új tagjait a könyvtári Sakk Szakkör minden pénteken 13-15 

óráig a Gyerekkönyvtárban. 

A foglalkozásokat Veréb Béla sakkoktató vezeti. A résztvevők a könyvtári sakkbajnokságon 

mérhetik össze tudásukat. 

  

2. Varázskréta rajz szakkör 

Minden hónapban várjuk az érdeklődőket. Óvodás, kisiskolás korosztállyal fedezzük fel a meséket, 

verseket, dalokat. A vonalakkal, színekkel örökítjük meg élményeinket. 

A részvétel ingyenes, feltétele az érvényes olvasójegy! 



3. Jonatán Országos Könyvmolyképző éves játéka  

2013. októbertől újra indul, a jelentkezéseket regisztráljuk. 

A Jonatán Országos Könyvmolyképző központja Szeged. Ez egy olvasásnépszerűsítő levelező 

játék, amelynek írásbeli feladatait a Könyvtár juttatja el a játékosokhoz, a megoldásokat pedig a 

Jonatánhoz. Tanévenként 5 alkalommal különböző részleteket küldenek érdekes, izgalmas 

könyvekből.  

A feladatmegoldások alapján, a tanév végén többféle kitüntető címet és azzal járó oklevelet 

nyerhetnek el a gyerekek Tiszteletbeli Könyvmolytól a Könyvmolyok Kiváló Mestere címig. A 

Gyerekkönyvtárból a feladatsorok kitöltéséhez szükséges regények és mesék kikölcsönözhetőek. 

Feltétel az érvényes olvasójegy.  

Bővebb információk: www.jonatan.hu oldalon. 

 

4. szeptember 30 – A népmese napja 

Benedek Elek születésnapjáról hagyományaink szerint megemlékezünk. Kincsesládainkban 

Benedek Elek munkásságával, életével, műveivel kapcsolatos kérdéseket rejtünk el. A feladatok 

helyes megoldást zsákbamacska-ajándékkal jutalmazzuk.  

Feltétel az érvényes olvasójegy.  

 

5. Őszi Könyvtári Napok 

A hagyományos Könyves Vasárnap változatos gyerek és felnőtt programokkal várjuk az 

idelátogatókat. Ekkor adjuk át a többi elismerés mellett az Év Gyerek Olvasója címet is.  

 

6. Téli Gyermekkönyvhét – december 

Textilmesék 

Varrott könyvek a könyvtárban. Kiállítás és művészeti foglalkozás gyerekeknek. 

Ünnepváró Családi Nap. Családokat várunk közös karácsonyi ajándékkészítésre. Kézművesek, 

pedagógusok várják az ügyes kis kezeket. Rendezvénytermünkben bábelőadás, írók, illusztrátorok 

fogadják az idelátogatókat. 

 

7. SZüni -Dö- Dő 

Az iskolai szünetek idejére szervezett programokról a Gyerekkönyvtárban, a könyvtár honlapján és 

a Gödöllői Szolgálat hasábjain adunk hírt.  

 

 

 



Kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat e-mail címünkre is megírhatják a könyvtárhasználók. 

Alapszintű olvasójegy kiváltása 16 éves korig ingyenes. Beiratkozáshoz szükséges "Szülői jótálló 

nyilatkozat”, amit Könyvtár regisztrációján, a gyermek könyvtárosoknál illetve honlapunkról 

letöltve igényelhetnek az érdeklődők. Az adatokat évente meg kell újítani. 

 

A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, feltétele az érvényes olvasójegy! 

 

 

Időpont egyeztetés és bővebb felvilágosítás:  

 

Karácsony Katalin és Patakiné Orosz Ágnes gyermek könyvtárosoknál 

 

Elérhetőségek: 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Gyermekkönyvtára 

Gödöllő, Dózsa György út 8-10. 

Tel: 06-28-515-534 

www.gvkik.hu 

gyerekkonytar@gvkik.hu 

 

 

Nyitva tartásunk: 

hétfő:  9-19 

kedd:             9-18 

szerda:  zárva 

csütörtök: 9-18 

péntek:  9-19 

szombat:  9-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELNŐTT RÉSZLEG 

 
Könyvtárhasználati órák 13-18 éves tanulók részére 

1. „Fedezd fel a könyvtárt!” 
- gyakorlatok a könyvek és a könyvtárak használatához 

13-14 éves korosztálynak ajánljuk a könyvtárhasználati órát, ahol az általános könyvtárhasználati 

szabályok mellett a könyvtári ábécé megismeréséhez ábécés kereső játékokkal megtanítjuk a 

tanulóknak a könyvtári katalógusban való keresést,  segítséget nyújtunk az integrált könyvtári 

rendszer adta lehetőségek elsajátításához.  

Célunk, hogy a tanulók fedezzék fel azt, hogyan épül fel a könyvtár, ismerjék fel az 

összefüggéseket, el tudjanak igazodni más könyvtár állományában is, amely nagy előnyt jelent 

mind a hétköznapi feladatok, mind a továbbtanulás során. Megmutatni a könyvtár sokoldalúságát, 

célszerűségét, használhatóságát.  

 

Foglalkozások időtartama: 2x 45 perc  

1. alkalom: Ismerkedés, a könyvtárral, rövid bemutatása, az állomány ismertetése. Játékos 

feladatok.  

2. alkalom: tanultak használata, készségszinten való alkalmazása.  

 

2.„A könyvtár iránytűje” 
- az ETO (könyvtári osztályozási rendszer) megismertetése a könyvtárhasználati órán 

A foglalkozásokat a 9-12. osztály tanulóinak javasoljuk. 

 

Az óra célja a könyvtári ETO felépítésének és rendszerének megismertetése a tanulókkal. Az 

életkori sajátosságoknak megfelelően kiválasztunk néhány érdekes könyvet, és segítségükkel 

bemutatjuk az ETO rendszerét. Tudjuk, hogy a katalógusok tanítása, illetve az ETO megismertetése 

száraznak mondható téma, de egy kellően innovatív óra érdekessé tudja tenni, még ezt a nehezen 

emészthető anyagot is. A foglalkozás célja : a könyvtár legyen több,mint könyvek halmaza, a 

tanulók tudjanak eligazodni  bármely könyvtár állományában. 

  

Foglalkozások időtartama: 2x45 perc  

1. alkalom: Ismerkedés, szabályok rögzítése. Az ETO rövid története, alkalmazása.  

2. alkalom: tanultak alkalmazása, az ETO használata játékos feladatokon keresztül 

 



3. „Beszélő könyvtár”  
- az ismeretszerzés gyakorlata, az információ feldolgozásának módjai 

Az órákat 9- 12. osztályig ajánljuk. 

A foglalkozás keretében megismertetjük a tanulókat a könyvtári dokumentumokkal, 

adathordozókkal. Elsősorban itt a hangsúlyt a könyvre, mint információt hordozó  dokumentumnak 

az alaposabb megismerésére fordítjuk. (Könyvsorozatok, lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek 

bemutatása). Ezzel a foglalkozással szeretnénk a lényegkiemelő, gondolkodási kompetenciákat 

fejleszteni.  Kifejezetten a jegyzetelésre és a lényegkiemelésre épülnek feladataink. 

Irodalomjegyzéket állítunk össze tartalmi és formai szempontok alapján, ezzel is segítve  a tanulási 

folyamatokat. A tanulókat bibliográfiákkal és adatbázisokkal is megismertetjük. 

 

Foglalkozás időtartama: 2x 45 perc.  

1. alkalom: ismerkedés, a különböző adathordozók, információ források bemutatása. 

2. alkalom: irodalomjegyzék készítése, adatbázisok használata.  

 

 

4. Tanulni? -  Élethosszig!   
- könyvtárak megismerése az interneten keresztül  

A foglalkozásokat elsősorban a 16-18 éves korosztály részére javasoljuk.  

Kevésnek bizonyul az egyszer már megszerzett tudás, ismeret, elkerülhetetlenné válik az állandó, 

egész életen át tartó tanulás. Ennek a folyamatnak a könyvtárak fontos közvetítő részei. 

Foglalkozásunk célja, olyan adatbázisok bemutatása, használatuknak elsajátítása, amely a 

későbbiekben az önálló tanulásban segít, lehetővé teszi a biztos tájékozódást.   

Ezen az órán megismerkedhetnek a diákok  nemzeti könyvtárunk, az Országos Szécsényi Könyvtár 

szolgáltatásaival, a különböző integrált könyvtári rendszerek alkalmazásával. Az országos közös 

katalógus, a MOKKA lehetőségeit ismerhetik meg a tanulók, valamint tájékoztatást kapnak az 

Országos Dokumentum ellátási Rendszer szolgáltatásairól is. Külföldi könyvtárak adatbázisába is 

betekintést nyerhetnek. Az élethosszig tartó tanulás társadalmi méretű szükségletének felismerése 

 és megvalósítása kulcsfontosságú feladat, ahol a könyvtáraknak segíteni kell  ezt a folyamatot 

  

Foglalkozás időtartama: 2x 45 perc 

 

 

 

 



5. Tanóra a könyvtárban 
Rendhagyó tantárgyi órák 

A pedagógusokkal egyeztetve szaktárgyi órák lebonyolítására is lehetőséget biztosítunk a 

kutatóemeletünkön lévő állományunk, számítógépeink és különböző adathordozóink segítségével. 

Ezek a könyvtári órák elsősorban az önálló kutatómunka gyakorlására szolgálnak. A szaktárgyi 

órákat főként 13-14 éves korosztálynak kínáljuk  

 

Foglalkozás időtartama: 60 perc 

 

A könyvtárhasználati órákra a bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján történik. 

Időpont egyeztetés és bővebb felvilágosítás:  

Kiss-Simon Judit 

tájékoztató könyvtáros 

 

Elérhetőség:  28/515-535 

kiss.simon @gvkik.hu 

 


