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Könyvtári órák, foglalkozások, szakkörök, klubok

A 2017/2018-os tanévben szeretettel várunk elõzetes idõpont egyeztetés alapján óvodai és iskolai csoportokat, 
osztályokat, kis közösségeket. A hagyományos könyvtárismereti órák mellett kínálatunkban megtalálhatóak a 
digitális kompetenciát, valamint a kreativitást, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt fejlesztõ 
foglalkozások is. 
A foglalkozások ingyenesek, de könyvtári tagsághoz kötöttek, amely 16 éven aluliak számára díjmentes. A 
pedagógusok szakmai munkáját könyvtárunk ingyenes olvasójeggyel támogatja.
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Olvasásfejlesztés  0  éves kortól 
Mindenkinek!

„Olvass, rajzolj, játssz velünk!” - olvasmány élmény-
gyûjtõ album
Gyûjtheti a matricát az óvodás is? Igen! 
Akkor is, ha nem tud még olvasni? Igen! 
Segít a közös olvasásban anya, apa, nagyszülõ, testvér 
is. 

Válts ingyenes olvasójegyet a könyvtárban, a gyerek- 
könyvtárosoktól kérj egy albumot és rajzold le a mesét, 
amit elolvastál, vagy felolvastak neked!

Az album lapjainak kitöltése után matricákat kapsz. 
A legtöbb matrica tulajdonosait könyves ünnepeinken 
jutalmazzuk.

Nem találta meg a kedvére való foglalkozást? 
Vagy szeretne az osztályával egy témában 
jobban e lmélyedni?  Fordul jon gyerek-
könyvtárosainkhoz, akik egyéni kérésre 
bármilyen témakört feldolgoznak!

www.gvkik.hu                          http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar                                           http://twitter.com/gvkik

A foglalkozásokra elõzetes bejelentkezés szükséges. 
A részvétel ingyenes!

óvodás korosztály részére ajánlott program

alsó tagozat részére ajánlott program

felsõ tagozat részére ajánlott program

középiskola részére ajánlott program

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ



1. � Barlangos,  denevéres 2. Fecskét látok, szeplõt hányok… 3.„Kopácsol a fakopáncs, csõre, 
mint a kalapács”

Egy nemszeretem állat: a denevér Molnárfecske, füstifecske, villásfarkú 
mesében, természetben, versben fecske, parti fecske… Miért nevezzük a fák doktorának a 
elbeszélve. Kutatjuk életmódját, élet- Ezzel a magyarok által kedvelt, védett harkályt? Milyen játékokban, mesékben, 
terét, a barlangok világát. Különleges madárral ismerkedünk meg az óra mondókákban fordul elõ? Kicsoda Harkály 
tájékozódási módjáról, igazságtalan keretében. Vajon hogyan találnak el a anyó? Zöldküllõ, balkáni fakopáncs, 
„rossz hírérõl”, hasznosságáról beszél- meleg Afrikába? Milyen technikával építik nyaktekercs (az egyetlen vonuló), nagy 
getünk. A bõregér mellett más bar- fészküket? Utánozzuk mozgását,  fakopáncs, fehérhátú harkály, fekete 
langban élõ, elbújó élõlényekre is kitérünk. hangját. Játékokkal, énekekkel idézzük harkály. A harkályok hogy nyársalják fel a 

meg a fecskék életét, hogyan gondozzák mélyen elbújó lárvákat? Milyen fafajtákat 
éhes fiókáikat.  Csí, Csirip, a kis fecske tisztítanak elõszeretettel? Felismerjük-e 
Oscar Wilde: A boldog herceg meséjében. a harkályfajták hangját?

Foglalkozás idõtartama: 30 perc Foglalkozás idõtartama: 30 perc Foglalkozás idõtartama: 30 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1. osztály
Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, 
Maszlag-Lénárt Mónika Maszlag-Lénárt Mónika Maszlag-Lénárt Mónika
 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)  28/515-534  (Gyermekkönyvtár)  28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
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4. Álom, álom… 5. Szarvasbõgés 6. Titkok könyvtára

Hazai erdejeink, tisztásaink állata a A foglalkozás keretében bejárjuk a Mikor álmodunk? Versek, altatók, mesék. 
szarvas, de vajon tudjuk-e, mikor és könyvtár színhelyeit, kipróbáljuk a Alszik-e téli álmot az ember? Mi az álom 
miért zajlik ez a „hangverseny”? Agancsa, zenehallgatást, felfedezzük a „titkos” és az álmodozás? Mikor jó az álmunk? 
mint a korona, ezért nevezik az erdõ helyeket. Legfõbb célunk a gyerekek Létezik álomtündér, álommanó? Ki élt 
királyának.   A magyarok csodaszarvasa olvasóvá nevelése, a könyvek varázslatos Álomország tengerpartján? Híres 
mesékben, mondákban, tárgyakon. A világának bemutatása. A kisiskolás álmosok: Csipkerózsika, Szörnyeteg 
szarvasok rokonai: a hideg vidékek diákoknak bemutatjuk a Gyerekkönyvtár Lajos, Szusi apó, Tatu és Patu. Mi az az 
jávorszarvasa és a rénszarvas. Ki repteti honlapját, az elektronikus kütyüket, álomrendõrség, az álomfogó? Álmos, a 
a télapó szánját? Rudolf a rénszarvas, melyek a könyvtárosi munkát segítik. magyarok vezére miért kapta ezt a 
Szarvas Szilárd. Szarvak, agyarak, Végül játékos feladatok segítségével  nevet? Izgalmas, álmos kérdések és 
agancsok. keresünk a könyvek között a polcokon.válaszok.

Foglalkozás idõtartama:  45 perc Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama:  45 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1.  2. 3. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1. - 4. osztályAjánlott korosztály: óvoda, 1.  2. 3. osztály
Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, 
Maszlag-Lénárt Mónika Maszlag-Lénárt MónikaMaszlag-Lénárt Mónika
 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)  28/515-534  (Gyermekkönyvtár) 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
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7.� Erzsébet  királyné 8. Az Ifjúság Éve 9. Nemes Nagy Ágnes

Nemes Nagy Ágnes szerint minden A „Bölcsõtõl a koronáig” Gödöllõ a 2018 az Ifjúság Éve Gödöllõn. Kiemelten a 
gyerek költõ. Ki ne emlékezne Bors királyné városa tematikus év alkalmából gyermekek, kamaszok, fiatalok állnak a 
nénire, a Gondolj rám virágra, a Lila mesék, legendák, könyvek, festmények, középpontban. A foglalkozáson az adott 
fecskére, a Tavaszi felhõk bodza-albumok révén ismerkedünk meg korosztály problémáit, kapcsolatait 
fehérségére, Sampuszra, a fekete Erzsébet királyné életével, történelmi vizsgáljuk meg versek, dalok, film-
krampuszra, vagy az aranyecset csodá-szerepével. Az adott korosztálynak részletek, képzõmûvészeti alkotások, 
latos keleti meséire? Gyermekkorunk megfelelõen járjuk körbe a témát, irodalmi mûvek segítségével. A gyer-
kedvelt alakja Felicián, a vénséges vén elõtérbe helyezve a gödöllõi vonat- mekek jogaira és kötelességeire is 
tölgyfa. Gyermekismerete, a természet kozásokat. kitérünk. Hogyan tudunk védekezni a 
szeretete, képszerûség és zeneiség hatja gyermeki kiszolgáltatottsággal, bántal-
át mûveit. mazással szemben?

Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama: 45 perc Foglalkozás idõtartama:  45 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1-4. osztályAjánlott korosztály:  óvoda,  1-4. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1-4. osztály
Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, 
Maszlag-Lénárt MónikaMaszlag-Lénárt Mónika Maszlag-Lénárt Mónika
 28/515-534  (Gyermekkönyvtár) 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)  28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
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10. Háry János, a rettentõ magyar 11. Orros 12.  Páncélos
vitéz - Kodály Zoltán emlékév 

Mit jelent a páncél? Páncél az állat- és Mire való az orr és hogyan mûködik? 
növényvilágban. Bogarak, rák, kagyló, Hányféle szagot vagyunk képesek Az 50 éve elhunyt Kodály Zoltánra 
csiga, teknõsbéka, krokodil. Páncél a megérezni? Szagok és illatok. (Egy kis emlékezünk Háry János c. mûvének 
természetben:  jégpáncél, páncélfenyõ.szagló játék: fûszerek illata, parfüm, kölni, kiemelésével. Valóság és képzelet, 
Vikingek anorákja tollal, szõrmével töltve pacsuli). Orros közmondások, szólások igazmondás, hazugság, nagyotmondás és 
hideg ellen. Láncinges kelták, fapajzsos jelzik érzékszervünk fontosságát. humor. „Rám nem mondhatja senki, hogy 
rómaiak, bõrvértes honfoglalók, lovagi Jellegzetes: sas, pisze, karvaly, krumpli, akárki. Én János vagyok, a híres Háry”. 
páncél. Tankok, páncélhajók, ûrrakéták, borvirágos, és a híres orrok: Mátyás A mese róla szól, aki legyõzte Napóleont, 
hadihajók. Mesék, dalok páncélos király, Pinokkió, Rigócsõr királyfi, Orros, a bejárása volt Francihoz, megküzdött a 
állatokról: szarvasbogár, csigabiga, törpe, Cyrano és Kleopátra orra.  Illatok a hatalmas polippal, rákkal. Õ a népi hõs, 
katica, teknõsbéka .mesékben. akinek minden sikerül. 

Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama:  45 percFoglalkozás idõtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: 2-4. osztályAjánlott korosztály: 2- 4. osztályAjánlott korosztály: 2 - 4. osztály
Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, 
Maszlag-Lénárt MónikaMaszlag-Lénárt MónikaMaszlag-Lénárt Mónika
 28/515-534  (Gyermekkönyvtár) 28/515-534  (Gyermekkönyvtár) 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
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13. „A szó elszáll, az írás meg- 14. Szuperhõsnõk 15. Vigyázz, kész, sajt! – Szerkessz 
marad!” újságot Stiltonnal!

Kibõl lehet hõs? Csak férfiakból? Nõi 
példaképek a történelemben és a A foglalkozás során IT eszközöket  Mit árul el rólunk a kézírásunk? A digitális 
hétköznapokban.  Amazonok,  nõ i  használunk és fejlesztjük a gyerekek világban egyre kevesebbet írunk kézzel, 
harcosok.  Boudica,  Szuiko japán digitális kompetenciáját is. Az internet szépen. Persze ezt a helyesírásunk is 
császárnõ, Fu Hao, Mulan, Gudit etiópiai segítségével bejárjuk Rágcsáliát. Meg-megsínyli.  Elég, ha csak a számító-
királynõ, Khutulun, Dzsingisz kán ismerkedünk Geronimo rokonaival, gépekre, telefonokra, tabletekre ha-
ükunokája, Jeanne D'Arc, Zrínyi Ilona. barátaival, és segítünk megszerkeszteni gyatkozunk? Egy kis írástörténet: ékírás, 
Híres kalóznõk, királynõk, magyar nõk a Stiltonnak a Rágcsáló Hírek egyik képírás, rovásírás, rejtjelek, kódok, 
szabadságharcban.Beszélgetünk a lapszámát. Párhuzamosan betekintünk a titkosírás, kéziratok, kódexek. Mi az a 
hõsiességrõl, a hõsies viselkedésrõl a papíralapú  újságok világába.kalligráfia, kriptográfia? Ázsiában ma is 
gyermekek által hozott példák révén.írásjegyeket használnak, nem betûket.

Foglalkozás idõtartama:  45 perc Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: 2-4. osztály Ajánlott korosztály: 2-4. osztályAjánlott korosztály: 2-4. osztály
Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat: Kajári Katalin Kapcsolat:  Karácsony Katalin, 
Maszlag-Lénárt Mónika 28/515-532 (Infopont)Maszlag-Lénárt Mónika
 28/515-534  (Gyermekkönyvtár) 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
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16. Kövesd a fehér nyulat és gyere 17. Romantika a romantikában - 18. E g y  k i á l l í t á s  k é p e i  –  
velünk Csodaországba! Erzsébet királyné életútja B a r a n g o l á s  a  m û v é s z e t e k  

világában
Ki volt Lewis Carroll és mit keresett Alice Erzsébet királyné a romantika fény-
Csodaországban? korában született. A foglalkozás során A könyvtár folyóirat-olvasójában 
„Már reggeli elõtt gondolj hat lehe- két rövid elõadás hangzik el. Az elsõ a nemcsak folyóiratok találhatóak, hanem 
tetlenre!”.  Mit jelent a lehetetlen? romantika zenei világát mutatja be a kor rendszeresen helyet kapnak gödöllõi és 
Létezik egyáltalán?  Ki volt az a kislány, híres zeneszerzõin át a 18-19. századi környékbeli mûvészek kiállításai is. A 
akirõl az író Alice karakterét mintázta? hangszerekig. A második elõadás foglalkozást azoknak ajánljuk, akiket 
Hogyan találta meg a helyét felnõtt Erzsébet királyné életútjáról szól. érdekel a mûvészet, és szeretnének 
nõként Csodaországban? Mese? Egy Gyermek- és ifjúkoráról távol a bécsi megismerkedni gödöllõi kötõdésû alkotók 
drogos mûvész látomása? Megannyi udvartól, romantikus eljegyzésérõl munkásságával. Az aktuális kiállí-
rejtély! Fejtsük meg! A foglalkozás során Ferenc Józseffel, házasságának nehéz- tásokhoz könyvtári órákat szervezünk. 
IT eszközöket használunk és fejlesztjük a ségeirõl, politikai karrierjérõl. A foglal- A tematika havonta változik, a könyvtár 
gyerekek digitális kompetenciáját. kozást játékos csoportmunka zárja. kiállítási naptárjának megfelelõen.

Foglalkozás idõtartama: 45 perc Foglalkozás idõtartama: 2x45 perc Foglalkozás idõtartama:  45 perc 
Ajánlott korosztály: 5-6. osztály Ajánlott korosztály: 5-6. osztály Ajánlott korosztály: 5-6. osztály
Kapcsolat: Kajári Katalin Kapcsolat: Gönczi Krisztina Kapcsolat: Lehota Ágnes
28/515-532 (Infopont) 28/515-280/112 (Gödöllõ Gyûjtemény) 28/515-532 (Infopont)
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19. Az Óperenciás Google-on túl - 20. Olvasók diadala – találj ki élve a 21. A könyvek ETOlógiája – gödöllõi 
avagy amit a Google nem tud, az könyvtárból!  írók polca
nincs is?

A könyvtáros szakma  kihívása, hogy a Melyek a legnépszerûbb könyvek a 
több száz millió különbözõ témájú kötetet könyvtárban? Mit jelent a YA, a steam-Egy rövid könyvtárhasználati tájékoz-
csoportosítani tudja valamilyen rendszer punk, az urban fantasy, vagy a hardboiled tató után a tanulók megismerkednek 
szerint. Magyarországon az Egyetemes kifejezés?olyan információkeresési technikákkal, 
Tizedes Osztályozás (ETO) terjedt el, A foglalkozás során a fiatalok megismer-amelyek nem csupán az évközbeni 
könyvtárunk is eszerint rendszerezi a kedhetnek a modern könyvtári szolgál-tanulásukat, hanem majdani pálya-
szakkönyveket. A foglalkozás keretében tatásokkal, (Könyvsú-go), megismer-választásukat is segíthetik. Célunk, hogy 
bemutatjuk, hogyan tudnak az olvasók hetik a könyvtár sokoldalú szerepét, a diákok megtanulják, hogyan kell 
megtalálni egy adott könyvet. A könyv-részlegeit. A foglalkozást egy játékos eligazodni a neten, és meg tudják 
tári óra során játékos feladatot is adunk: feladat zárja, melynek során megtanul-különböztetni egymástól a hasznos, 
közösen összeállítjuk a gödöllõi írók nak tájékozódni az állományrészek valódi és a kamu, nem megbízható 
polcát. között és keresni a katalógusgépen.információkat.  

Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály:  7-12. évfolyamAjánlott korosztály:  7-10. évfolyamAjánlott korosztály: 7-10. osztály
Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Tóth Gabriella 
28/515-535  (Felnõtt könyvtár) 28/515-535  (Felnõtt könyvtár)28/515-535 (Felnõtt könyvtár)
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22. Mindent a szemnek! 23. Széllel slamben 24. Szecesszió és irodalom

2013-ban könyvtárunk Szecessziós Mirõl mesél egy könyvborító? Milyen egy A költészet, az irodalom és az olvasás új 
utazás a könyvtárban címmel rendezett jó regénycím? Mi az a storyline? Hogyan irányzatai. A slam poetry és hazai 
kiállítást. A teljes kiállítási anyag változott az elmúlt évtizedekben a képviselõik. Klasszikusok slammelve. 
a lapvetõen a  könyvmûvészetre ,  könyvek grafikai megjelenése? Irodalmi Világsztárok szavalnak. Petõfi a Face-
az illusztrációkra és a tipográfia be-zsánerek felosztása a könyvtárban – bookon. Olvasók Diadala, Könyvsú-go, 
mutatására épített, de külön hangsúlyt tematikus sorozatok. Hol találhatóak Nagy Könyves Beavatás. Pál utcai fiúk a 
kapott a szecesszió hatása az irodalomra. meg könyvtárunkban a különbözõ neten. Instavers és szöveggyár.
Vajon az irodalomban is fellelhetõek mûfajok, zsánerek? Lelõhelyek  könyv- Kortárs irodalmi adatbázisok: pim.hu, 
a jellegzetes szecessziós motívumok, tárunk elektronikus katalógus rend- KIA, litera írólap.
akárcsak a századelõs épületeken?  szerében. A foglalkozás második felében a A foglalkozást kreatív írásfeladatok 
Van-e gödöllõi vonatkozása a sze-tanulók kreatív írásfeladatokat kapnak: zárják, akinek kedve van, megpróbálhat 
cessziós irodalomnak? A foglalkozást fülszöveget és regénycímeket gyártanak slammelni is.
rövid kreatív írásfeladat zárja.kötelezõ olvasmányokhoz.

Foglalkozás idõtartama: 45 perc A foglalkozás idõtartama: 45 perc
A foglalkozás idõtartama: 45 percAjánlott korosztály:  7-12. évfolyam Ajánlott korosztály: 11-12. évfolyam
Ajánlott korosztály: 11-12. évfolyamKapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Istók Anna 
Kapcsolat: Istók Anna 28/515-535  (Felnõtt könyvtár) 28/515-535 (Felnõtt könyvtár)
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1. Sakk  szakkör 2. Baba-mama kuckó 3. War game

A wargame egy olyan stratégiai játék, 2017-2018-es tanévben is várja régi és új A kuckó két éve mûködik a gyerek-
amelyet terepasztalon játszanak 8-10 fõs tagjait a könyvtári Sakk szakkör a könyvtár olvasótermében. A baba-
csoportokban. A csapatok seregeit 28 Gyerekkönyvtárban. nevelés, a szülõvé válás, a családi élettel 
milliméteres figurák alkotják, a csapatok A foglalkozásokat Veréb Béla sakkoktató, kapcsolatos témákban szervezünk elõ-
saját játékstílus, stratégia szerint építik a Gödöllõi Sakkbarátok Egyesületének adásokat vendég szakértõ meghívásával. 
fel seregüket. Minden alkalommal más elnöke vezeti. A résztvevõk évente 3 Ezután lehetõség van egy kis kötetlen 
csatát játszanak le: léteznek fantasy, sci-alkalommal könyvtári sakkbajnokságon is beszélgetésre, tapasztalatcserére, 
fi és történelmi témákra is alapuló összemérhetik tudásukat. Jutalmuk apró közös játékra. 
szabályrendszerek. ajándék, emléklap, édesség, érem, sakk A kuckótagság ingyenes. Feltétele: 
A szakkörön való részvétel ingyenes. újságok. érvényes o lvasójegy.  Apákat  és  
Feltétele: érvényes olvasójegy. A klubtagság ingyenes. Feltétele: nagyszülõket is várunk!

érvényes olvasójegy.
A klub idõpontja: havonta egy szombat A klub idõpontja: 
délelõtt (pontos idõpont a könyvtár A szakkör idõpontja: havonta egy szerda délelõtt
honlapján)péntekenként 14-17 óra Ajánlott korosztály: 0-3 éves korig
Ajánlott korosztály: 5-10. osztályAjánlott korosztály: 0-99 éves korig Jelentkezés: Maszlag-Lénárt Mónika 
Jelentkezés: Maszlag-Lénárt MónikaJelentkezés: Maszlag-Lénárt Mónika – 28/515-534 (Gyermekkönyvtár)
28/515-534 (Gyermekkönyvtár)28/515-534 (Gyermekkönyvtár)
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Klubok, szakkörök

GodolloiBabaMamaKucko



- A kezdet és a vég – dramaturgiai 4. Papírolvasók - Olvasóklub 5. Mentsd meg a macskát! – 
gyorstalpaló.kreatív írás középiskolásoknak
- Mibõl mennyit? – A hozzád illõ mûfaj.Könyvmoly vagy? Nem tudod kivel 
És még nagyon sok minden…megosztani olvasmány élményeidet?  A regény- és prózaírás tanítható, mint Ha szeretsz írni, ha szeretnéd megtudni, Keresed a hasonló érdeklõdésû bará- minden szakmának, ennek is vannak sza- milyen az, amit írtál, akkor jelentkezz!tokat? …akkor a Papírolvasók között a bályai, melyet egy kurzus keretében sajá- Az órákon az elméleti oktatást kortárs helyed! Ebben a körben közösen döntjük títhatnak el a diákok. szövegek olvasása és bõséges kreatív el, hogy mit olvassunk! Akár a Te kedvenc Az írástechnikai foglalkozásokon az alábbi írásfeladat egészíti ki.könyveidet is. A havi egy találkozás al- témakörök szerepelnek: A kurzus vezetõje Istók Anna, író, a kalmával megosztjuk egymással élmé- -  Írói bakik – ne légy közhelyes! Könyvmolykiadó szerzõje. nyeinket, gondolatainkat az olvasottakkal - Az író szerszámosládája – a leírás esz-
A kurzuson való részvétel ingyenes. és saját tapasztalatainkkal kapcsolatban. közei.
Feltétele: érvényes olvasójegy.- A szatírszabály: mondjam vagy mutas-Zenét hallgatunk, filmbejátszásokat 

sam? – egy mû pillérei.nézünk. A klubtagság ingyenes. Feltétele: 
A kurzus idõtartama: 10*90 perc- A jéghegy csúcsa – a jó párbeszéd titka.érvényes olvasójegy.
A kurzus kezdete: 2017. október-  Melyiket a sok közül? – nézõpontok piaca.
Ajánlott korosztály: 10-12. évfolyam-  Mentsd meg a macskát! – a tökéletes ka-A klub idõpontja: havonta egy délután
Jelentkezés: Istók Anna – email: rakter.Ajánlott korosztály: 7-12. osztály

- The pope in the pool – a jó informá-Jelentkezés: Karácsony Katalin 
cióadagolás. 28/515-535  (Felnõtt könyvtár) 28/515-534 (Gyermekkönyvtár)

istoka@gvkik.hu, 
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6. Anime klub 7. Angol Társalgási Klub

Imádod az animéket és a mangákat, de Tanulsz angolul, de meg sem tudsz 
nincs kivel beszélned róluk? Szeretnél szólalni az órán? Szeretnéd fejleszteni a 
megismerkedni hasonló érdeklõdésû kiejtésedet? Az Angol Társalgási Klubban 
emberekkel? Az Anime klubban mindezt népszerû témákat járunk körbe,  
megteheted és még sok minden mást: miközben észrevétlenül fejlõdik az 
vetítések, konzolozás, rajzolás, cosplay angoltudásod és magabiztosabbá válik a 
készítés, találkozók hasonló klubokkal, beszéded.  Azoknak ajánlott, akik leg-
rendezvények közös látogatása. A foglal- alább alapszintû tudással rendelkeznek. 
kozások pontos idõpontjáról honlapunkon A klub vezetõje Tóth Gabriella, könyv-
és szórólapokon nyújtunk tájékoztatást. táros, aki öt éven át dolgozott londoni 
A klubtagság ingyenes. Feltétele: érvé- könyvtárakban. A klubtagság ingyenes. 
nyes olvasójegy. Feltétele: érvényes olvasójegy.

A klub idõpontja: havonta egyszer, A klub idõtartama: kéthetente 60 perc
szombat délelõtt 10-12 óráig Idõpont: a csoport dönti el
Ajánlott korosztály: 10. osztálytól Ajánlott korosztály: 11-12. osztály
Kapcsolat: Kajári Katalin Jelentkezés: Tóth Gabriella 
 28/515-532 (Infopont) 28/515-535 (Felnõtt könyvtár)
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1.  A Nagy Dianap 2. Erzsébet szavalóverseny 3. Az Opera Nagykövete

Novemberben ismét megszervezzük a A hagyományosan novemberben A Magyar Állami Operaház mûvészei 
Nagy Dianapot. Gödöllõi és Gödöllõ megrendezett vers-és prózamondó látogattak el hozzánk az elmúlt két évben. 
környéki híres emberek mesélik el verseny aktualitását az adja, hogy idén Az Opera mûfajával, a balett világával 
diavetítõ segítségével kedvenc gyerek- ünnepeljük Gödöllõn Erzsébet királyné ismerkedhettünk meg a tanév elsõ 
kori diás-meséiket. A mesék mellett a születésének 180., illetõleg a királyi pár felében. 2017 októberében és novem-
meghívottak munkájukkal, tevékeny- koronázásának 150.  évfordulóját.  berében ismét színvonalas, komplex 
ségükkel, gyermekkori könyves élmé- Bölcsõtõl a koronáig - Gödöllõ a királyné mûvészeti elõadást tartanak az ide-
nyeikkel is megismerkedünk. városa lett a tematikus év címe, és a 2017- látogató gyerekeknek a könyvtár ren-
Az ingyenes rendezvényre elõzetes es Erzsébet szavalóverseny tematikáját dezvénytermében az Opera nagyköve-
idõpont egyeztetés alapján óvodás és is ez határozza meg. A szervezõk: a tei. Az operaénekesek és a zenekar 
kisiskolás csoportokat fogadunk. Gödöllõi Királyi Kastély, a Gödöllõi Királyi szerepével ismerhekedtünk. A pontos 

Kastély Barátainak Egyesülete és a dátumokat meghirdetjük. 
Gödöllõi Városi Könyvtár 3 életkori A részvétel ingyenes, elõzetes be-
kategóriában várják a jelentkezõket jelentkezés szükséges! Iskolai csopor-
verssel, prózával, vagy megzenésített tokat,  osztályokat várunk. 
verssel.
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óvoda
foglalkozás neve ajánlott (kor)osztály

1. 2.
kapcsolat

Gyermekkönyvtár
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. Barlangos, denevéres
2. Fecskét látok, szeplőt hányok…
3. „Kopácsol a fakopáncs, csőre, mint a kalapács”
4. Álom, álom…
5. Szarvasbőgés
6. Titkok könyvtára
7. Erzsébet királyné
8. Az Ifjúság Éve
9. Nemes Nagy Ágnes
10. Háry János, a rettentő magyar vitéz
11. Orros
12. Páncélos
13. ,,A szó elszáll, az írás megmarad!”
14. Szuperhősnők
15. Vigyázz, kész, sajt! – Szerkessz újságot Stiltonnal!
16. Kövesd a fehér nyulat és gyere velünk Csodaországba!
17. Romantika a romantikában - Erzsébet királyné életútja
18. Egy kiállítás képei – Barangolás a művészetek világában
19. Az Óperenciás Google-on túl 
20. Olvasók diadala – találj ki élve a könyvtárból! 
21. A könyvek ETOlógiája – gödöllői írók polca
22. Mindent a szemnek! 
23. Széllel slamben
24. Szecesszió és irodalom

Klubok, szakkörök
1. Baba-Mama kuckó
2. Sakk Szakkör
3. War game
4. Papírolvasók - Olvasóklub
5. Mentsd meg a macskát! – kreatív írás kurzus
6. Anime klub
7. Angol Társalgási Klub

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár

Infopont
Infopont
Gödöllő Gyűjtemény
Infopont
Felnőtt könyvtár
Felnőtt könyvtár

Infopont

Felnőtt könyvtár
Felnőtt könyvtár
Felnőtt könyvtár

Felnőtt könyvtár

Felnőtt könyvtár

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár

Felnőtt könyvtár



http://konyvsu-go.gvkik.hu/


