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Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Gödöllő, 
www.gvkik.hu gyerekkonyvtar@gvkik.hu

Dózsa Gy. u. 8., Tel.: +36 28 515 534 



Könyvtári órák, foglalkozások, szakkörök, klubok

A 2021/2022-es 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, mely 16 éven aluliak számára díjmentes. 
A pedagógusok szakmai munkáját könyvtárunk ingyenes olvasójeggyel támogatja.
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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

facebook.com/godolloi.konyvtar

twitter.com/gvkik

@godolloikonyvtar

Gödöllõi_Városi_Könyvtár 

babák-kismamák részére ajánlott program Nem találta meg a kedvére való foglalkozást? Régebbi 
könyvtári óráink közül választana? Vagy szeretne az 
osztályával egy témában jobban elmélyedni? Forduljon 
gyerekkönyvtárosainkhoz, akik egyéni kérésre 
bármilyen témakört feldolgoznak!

www.gvkik.hu

A KamaszHÍD egy hely, ahol: 

    könyvet és folyóiratot olvashatsz
    mangát, képregényt kölcsönözhetsz
    klubokban vehetsz részt
    új barátokat szerezhetsz
    társasjátékozhatsz
    csocsózhatsz
    Xboxozhatsz
    szobabiciklizhetsz



1.  Cseresznyés 2. Macskás
Olvass, rajzolj, játssz velünk!

Egy igazi, megszelídíthetetlen, öntör-Mi a szakura? Vajon esznek-e cse-
vényû állat: a macska. Hogy került az resznyét a japánok? Ha nem, akkor miért Olvasás élménygyûjtõ albumunkkal a 
ember közelébe, melyik ókori államban a legnagyobb ünnepük a cseresznye-Színezd újra! tematikus évünkhöz 
tartották istennek, melyik országban virágzás? A japán cseresznyefák és a kapcsolódunk. Még nem késõ elkezdeni, 
õrzik a házat macskaszobrok? Híres Magyarországon termõ fák össze-2021-ben olvasott meséket, törté-
macskák: Kincsem barátja, Csalogány, hasonlítása. Igaz-e, hogy a dísz-neteket, verseket, könyveket keresünk. 
Eliot macskái, Macskafogó. Hogyan szól a cseresznye virágzata közt akár száz-Válts ingyenes olvasójegyet a könyv-
macska duett? Igaz-e, hogy a macska szirmú virágzatok is léteznek? Mi az a tárban, kérj egy albumot a gyerek- 
mindig a talpára esik? Mi a dorombolás?kokeshi? Ki volt Pillangókisasszony, hogy könyvtárosoktól, írd és/vagy rajzold is le, 

néz ki a japán rókatündér? Kamishibai Kiscicák, macskák a magyar népmesék-amit olvastál, vagy felolvastak neked! Az 
mesék. Kimonó, nindzsa, legyezõtánc. ben. Cicás dalok, mesék, találós kérdések, album lapjainak kitöltése után matricákat 
Képeken, verseken, dallamokon keresztül rajzfilmek. Kamishibai (Papírszínház) kapsz. A matricagyûjtést 2021 végén 
hozzuk közelebb a kicsikhez Japánt, ahol mese: A soknevû macska.jutalmazzuk.
2021-ben volt a nyári olimpia. 

Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 percFoglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1-2. osztályAjánlott korosztály: óvoda, 1-2. osztály
Kapcsolat:  Karácsony Katalin, Kapcsolat:  Karácsony Katalin, 
Maszlag-Lénárt MónikaMaszlag-Lénárt Mónika 
 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
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 „Vannak emberek, akik soha nem jutnak el Fantáziába, 

és vannak, akiknek sikerül, viszont örökre ott maradnak. 

És akadnak egyesek, akik eljutnak Fantáziába 

és vissza is térnek onnan. Úgy, mint te. 

És ezek hoznak gyógyulást mindkét világnak.”

                                                        /Michael Ende/ 

Olvasásélmény-gyûjtõ album

„nem csak gyerekeknek!”

rajzolj,          
 

 
              és játssz velünk!

Olvass,       
színezd újra,

Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ Gyermekkönyvtár

2021



3. Pipék, csibék, tyúkok, kakasok… 4. Pom Pom találkozások 5.  Szeles

A baromfiudvar lakóihoz is ellátogatunk. Csukás István kicsit magát is beleírta A meleg, a száraz, a hideg és a nedves 
Milyen fajtáik vannak? Melyik ország Gombóc Artúr figurájába.  Pom Pom levegõ különbözõ módon viselkedik. A 
jelképe a gall kakas? Hol élt a tyúkfajták barátai a felnõttek kedves mesealakjai is. nedves levegõ ritkább, mint a száraz, 
õse, a bankivatyúk? Miért tartják Pom Pom Picurnak mesél, mikor iskolába ezáltal mindig ez utóbbi fölé emelkedik. 
díszbaromfinak a kendermagos tyúkot? megy reggelente. Különleges lány, Mit csinál a nap? Miért fúj a szél? Honnan 
Hogyan ápoljuk, gondozzuk ezeket az különleges mesékkel, különleges, vicces jön a szél, mit játszhatunk vele? Játékok a 
állatokat? A tojástól a fazékig! Minden fõhõsökkel. Picurt a könyv-illusztrátor széllel és a levegõvel kapcsolatban. 
napra egy tojás! Egyforma, mint két Sajdik Ferenc egyik rokonáról nevezték el. Mondókák, versek, dalok esõs és szeles 
tojás? Omlett, tükörtojás, keménytojás, Egymást inspiráló közös alkotói folyamat idõre. Tekereg a szél, kanyarog a szél. Szél 
lágytojás. Egészséges ételek a tyúk- vette kezdetét. A rajzfilmsorozat is  hozott, szél visz el. Tavaszi szél vizet 
húsból! Milyen dalokban, mesékben közös ötlet volt. áraszt. Szél úrfi, szélsógor, szélkirály 
szerepelnek? Kamishibai (Papírszínház) népmeséinkben. 
mese: A kis kakas gyémánt félkrajcárja.

Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1-2. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1-2. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1-2. 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)

4



6. Vonatos 7.� Unikornisok világa 8. Kufliságok és egyéb másságok

Nincs is olyan gyerek, aki ne szeretné a A meséken, mitológiai történeteken Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de 
vonatokat vagy a vil lanyvasutat. keresztül mindannyian elképzeltük a nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok mindenre 
Ismerkedjünk meg a vasúttal közelebbrõl. magunk unikornisát. Több ezer éve jelen hasonlít és semmire sem. Hogy ki találta 
Történetek a kezdetektõl a mai külön- vannak a festményeken, mûvészeti ki ezeket a lényeket? Dániel András 
leges vonatokig. Kik irányítják a vonatot? alkotásokon, az irodalomban. A lény lehet kortárs író, illusztrátor, fordító. A mesés 
Milyen a railjet belülrõl? Mióta közle- ló, kecske, a lényeg, hogy egyetlen, lények kalandjai során bravúros nyelvi 
kednek vonatok? Hogyan tartják karban a csavart szarv nõjön ki a homlokán. Ókori leleményekkel, humorral találkozhatunk. 
vonatokat? Milyen típusú mozdonyok hiedelmek szerint szarvának pora minden Tartsunk a kuflikkal, hogy megtudjuk, ki 
léteznek? Mesés vonatok, vonatos mérget közömbösít. A középkorban nyeri a nagy pofavágó versenyt, ki Béla 
mesék. Thomas, a gõzmozdony, Polar címerállatként is gyakran feltûnik. Mit bá, Pofánka, Fityirc …
Expressz, Dínó vonat, Vonat-dal, jelképez ma az unikornis? 
vonatos, kocsizós, utazós versek.  

Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 percFoglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1-3. osztályAjánlott korosztály: óvoda, 1-2. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1-3. 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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9. Vidrás    10. Hajas 11. Híres lovak, csodás lovak

Fehérlófia: táltos lovak a magyar A gyerekek életkorának megfelelõen Aranyhajú  I r ingó.  A  hosszúha jú  
mondákban. Walt Disney rajzfilmes lovai. ismerkedünk ezeknek a kedves állatoknak királykisasszony meséje. Aranyhaj, 
Mulán lova Khan, mindig idõben érkezik, az életmódjával, a vizek világával, a róluk Rapunzel és társai.  Híres hajak a 
bátor, gõgös, hûséges. Csipkerózsika szóló irodalmi mûvekkel. Kicsoda Vidra mesékben, történetekben, történe-
Fülöp hercegének lova Ráró, szürke Vili, jár-e iskolába, Franklin a teknõs lemben: Hófehérke hollófekete haja, 
udvari paripa, érti az emberi beszédet. A találkozhatott-e ezekkel a lényekkel, I. Erzsébet vörös hajkoronája. Miben 
Szépség és a Szörnyeteg Fülöpje is igen hogyan relaxálnak a vidrák a Vidra- rejtõzött Sámson ereje? Hosszú haj, rövid 
önálló, vicces, szerethetõ. Híres tör-öbölben? Fekete István Lutrája az író ész? Férfi és nõi hajviseletek története. 
ténelmi személyiségek lovai. Igaz-e, hogy egyik legnagyobb remeke. A folyók, tavak, Honfoglalás kori hajviselet. Paróka, álhaj, 
Kincsem legjobb barátja egy macska, nádasok növényeit, állatvilágát is fonatok, rasztahaj, bõrfej, japán frizurák.   
Csalogány volt? Ki a Suttogó és hogyan m e g i s m e r h e t j ü k  a  t e r m é s z e t h û  Frizuratervezés, kinek mi áll jól? Mai 
gyógyítanak a lovak? leírásokból. divatok. 

Foglalkozás idõtartama: 40 percFoglalkozás idõtartama: 40 perc Foglalkozás idõtartama: 40 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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12.  Nagyon zöld foglalkozás 13. Tökös 14. Mesés Japán 

Tö k f a j t á k  é s  r o k o n a i k :  s ü t õ t ö k ,  Ki volt Pillangókisasszony, hogy néz ki a Könyvtárunk 2019-et a Zöld Könyvtár 
spárgatök, lopótök, dísztök, patisszon, japán rókatündér? Kamishibai mesék, Évének nevezte ki, elméleti tudásunkat a 
cukkini. Milyen az ízük, illatuk? Hogyan kalligráfia, és haiku. Igaz-e, hogy a japán g ya k o r l a t i  é l e t b e n  p é l d a m u t a t ó  
használták fel a tököt ma és régen? Kit iskolásokat Kodály módszerével tanítják a cselekvéssel ötvözzük. Ki ne ismerné 
nevezünk tökfilkónak? Közmondások, zenélés, dalolás elsajátítására? Japán Gévai Csilla Nagyon Zöld  könyvét? 
csúfolók. Miért nem szeretik sokan a mûvészetét, az országot, és a 2021-es Többek között ennek a könyvnek a 
tökfõzeléket? Miért egészséges, ha sok olimpia helyszínét, Tokiót vesszük górcsõ segítségével fontos fogalmakat értetünk 
tökféleséget eszünk? Ízes étkek tökbõl. alá. Megtekintjük a könyvtár mangáit, meg a gyerekekkel: mi az ökológiai 
Tökös-mákos rétes, tökleves,  töklekvár… beszélünk róluk. Kimonótervezés, lábnyom, miért melegszik a Földünk, 
Mesék, történetek: Mazsola, A csodatök, nindzsafelszerelés színezése és a miért apad vízkészletünk, mi a pazarlás? 
A rátóti csikótojás. Móricz Zsigmond: Iciri Kamishibai (Papírszínház) elõadás sem Zöld Kvíz és Kamishibai (Papírszínház) 
piciri, Berg Judit: Tökmagok sorozata. maradhat el a találkozó során. elõadás színesíti a zöld találkozót.

Foglalkozás idõtartama: 30 perc, 45 perc Foglalkozás idõtartama: 45 perc Foglalkozás idõtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: óvoda, 1-4. osztály Ajánlott korosztály: óvoda, 1-4. osztály Ajánlott korosztály: 3-4. 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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15. Vigyázz, kész, sajt! – 16. Védjük meg a grundot! 17. Képregény küldetés
 Szerkessz újságot Stiltonnal!

A képregények az utóbbi idõben nagy 
„Azt hiszem, mindnyájan tisztában vagytok népszerûségre tettek szert a fiatalabb Geronimo Stiltonnak ismét meg kell 
azzal, hogy a vörösingesek el akarják venni a mentenie a világot. A Rágcsáló Hírek korosztály körében. Milyen fajtái vannak? grundot és a farakásokat. Már tegnap is szerkesztõségében nagy a káosz, de a Mitõl jó a képregény? A különbözõ elvették a fiúktól a golyókat a Pásztorok, és 

magazin készítése nem állhat le. Segíts mûvészeti ágak együttes használata ma itt bujkált Áts Feri, és elvitte a zászlónkat. 
Geronimonak és barátainak meg- Elõbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket fejleszti a résztvevõk komplex látás-
szerkeszteni a Rágcsáló Hírek legfrissebb elkergessenek. Márpedig mi ezt a helyet meg módját. A foglalkozáson a diákok fogjuk védelmezni!” A tanulók csoport-számát! Ismerjük meg együtt a folyó- egyoldalas képregényt készítenek egy munkában, dramatizált feladatokkal dolgoz-iratok rejtélyes világát!

kötelezõ olvasmányból, így a könyvtári zák fel a regény történetét. 
óra segíti az olvasottak feldolgozását.

Foglalkozás idõtartalma: 45 percFoglalkozás idõtartama: 45 perc Foglalkozás idõtartalma: 45 perc Ajánlott korosztály: 5-8. osztályAjánlott korosztály: 3-4. osztály Ajánlott korosztály: 5-6. osztály Kapcsolat: Kajári KatalinKapcsolat: Kajári Katalin, Lehota Ágnes Kapcsolat: Kajári Katalin 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)28/515-534 (Gyermekkönyvtár) 28/515-534 (Gyermekkönyvtár)  kajari.kata@gvkik.hukajari.kata@gvkik.hu kajari.kata@gvkik.hu
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A foglalkozás az EFOP 
Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek 
„Az én könyvtáram” mintaprojektje.

A foglalkozás az EFOP 
Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek 
„Az én könyvtáram” mintaprojektje.



18. Családom címere 19. Csavard fel a szöveget! 20. „Ne félj babám, nem megyek 
világra…” 

Kik azok a kortárs költõk és hogy néznek Kik voltak a heroldok és mikor terjedtek el 
ki? Egyáltalán léteznek még költõk a 21. a címerek? Kiknek lehetett címere és mit A foglalkozáson a tanulók ismereteket 
században? Írhat egy költõ verset lehetett kiolvasni belõlük? A címerek szereznek Gödöllõ elsõ világháborús 
emojikkal? Lackfi mémek a Facebookon. fajtái és mûvészete. A címereken emlékhe lye irõ l ,  Gödö l lõ  korabe l i  
SMS líra. Költészet vagy szórakoztató ábrázolt képek és színek jelentése, egy kis kinézetérõl. Megismerik azokat a 
ipar? Hódítanak az instaversek – azonnal szimbólumtan. A gödöllõi címer meg- könyvtári- és online forrásokat, ame-
oldódó költészet az Instagramon. fejtése. Mi köze a címernek a logóhoz és a lyekbõl hiteles információkat gyûjt-
Abszurd bravúr feladatok a foglal-marketinghez? A foglalkozás rövid hetnek. A foglalkozás második felében 
kozáson. Próbáld ki magad te is költõként!bevezetõje után a tanulók megalkot- négy témában kutatnak információk után 

hatják saját családjuk címerét. a bemutatott könyvekben és adat-
bázisokban. 

Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama: 45 perc Foglalkozás idõtartama: 2x45 perc
Ajánlott korosztály: 5-8. évfolyamAjánlott korosztály: 5-8. évfolyam Ajánlott korosztály: 7-8. évfolyam
Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Gyõri Krisztina
28/515-531  (Felnõtt könyvtár)28/515-531  (Felnõtt könyvtár)  28/515-280/112 (Gödöllõ  Gyûjtemény)
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A foglalkozás az EFOP 
Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek 
„Az én könyvtáram” gödöllői mintaprojektje.

A foglalkozás az EFOP 
Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek 
„Az én könyvtáram” gödöllői mintaprojektje.

A foglalkozás az EFOP 
Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek 
„Az én könyvtáram” gödöllői mintaprojektje.



21. Ízek városa 22. Könyvsú-GO, az egészséges 23. Be aware of fake news!
könyvturmix 

Te milyen összetevõkbõl készítenél A Gödöllõi töltött csirkérõl már mindenki In a fast changing information environ-
magadnak egy könyvet? Mennyi  ment critical thinking is a key skill in media hallott, a Solier cukrászdában pedig sokan 
szerelem kell bele, mennyi izgalom, and information literacy. The aim of this megkóstolták már Blaha Lujza, Mária 

session is to help students differentiate esetleg egy csipetnyi varázslat, néhány Terézia, vagy Grassalkovich tortáját. De 
between real and fake news and raise elmorzsolt könnycsepp, vagy legyen melyek is a hagyományos gödöllõi ízek?  
awareness of the importance of being inkább elgondolkodtató ízû? Netán jobban Az itt élõ híres embereknek mi volt a 
critical.szereted a humoros fûszerezést? Ezen kedvenc ételük? A foglalkozás elsõ 

az órán kipróbálhatod magad könyvsza-felében a tanulók megismerkednek 
kácsként a gödöllõi könyvtár saját Gödöllõ gasztronómiájával, majd a 

Magyar nyelven is!fejlesztésû, interaktív Könyvsú-go második részben csoportmunka kereté-
weboldalának segítségével.ben, egy kis önálló kutatómunka után 

kidolgozzák saját gödöllõi receptjüket. 

Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama: 2x45 perc Duration: 45 min.
Ajánlott korosztály: 7-10. osztályAjánlott korosztály: 7-10. osztály Recommended age: 7-12 grade
Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Istók Anna Contact: Tóth Gabriella
28/515-531  (Felnõtt könyvtár)28/515-531  (Felnõtt könyvtár) 28/515-535 (Felnõtt könyvtár)
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24. A könyvek ETOlógiája – 25. Mindent a szemnek! 26. Don't talk trash! – Go green!
gödöllõi írók polca

Mirõl mesél egy könyvborító? Milyen egy 45 minutes about the current trash-A Google szerint 2010-ben a világon 129 
jó regénycím? Mit tudhatsz meg egy situation in Hungary and across the 864 880 könyv volt. A szakma évszázados 
fülszövegbõl és egy könyv elõzéklapjából? globe. Waste management, everyday kihívása, hogy a több millió különbözõ 
Mi az a storyline?  Irodalmi zsánerek sustainable practices, innovative project témájú kötetet csoportosítani tudja 
felosztása a könyvtárban – tematikus valamilyen rendszer szerint. Magyaror- are all among the subjects we will cover. 
sorozatok .  Ho l  ta lá lhatóak  meg szágon az Egyetemes Tizedes Osztályo- What are ecological footprint, and 
könyvtárunkban a különbözõ mûfajok, zás terjedt el, könyvtárunk is eszerint climate change? And how do they affect 
zsánerek? Lelõhelyek a Sziklában, rendszerezi a könyveket. Az óra kereté- us? What can you do to prevent them? 
könyvtárunk elektronikus katalógus ben bemutatjuk, milyen logika szerint Come with me in a guided tour to become 
rendszerében. A foglalkozás második épül fel az ETO, és hogyan lehet megta- a „green-teen”!
felében a tanulók kreatív írásfeladatokat lálni egy adott könyvet. A könyvtári óra 
kapnak: fülszöveget és regénycímeket során játékos feladatot is adunk: közösen Magyar nyelven is!gyártanak kötelezõ olvasmányokhoz.összeállítjuk a gödöllõi írók polcát.

Foglalkozás idõtartama: 45 perc Foglalkozás idõtartama: 45 perc Duration: 45 min.
Ajánlott korosztály: 7-12. osztály Ajánlott korosztály: 7-12. osztály Recommended age: 7-12 grade
Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Istók Anna Contact: Tóth Gabriella 
28/515-531  (Felnõtt könyvtár) 28/515-531  (Felnõtt könyvtár) 28/515-535   (Felnõtt könyvtár)
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27.  Explaining Mr. Darcy 28. KulTÚRA – A szervezett túrák 29. Kettõazegyben
nyomában

Marrying for love sounds obvious to us Jártál már szabadulószobában? És a 
now, but in the past it could have been a könyvtárban? Most egyesítheted a 
dangerous idea. Pride and Prejudice is a kettõt!Mi van, ha azt mondom, hogy a túrázás world-famous masterpiece, in which Ha megoldod a feladatokat, megfejted a menõ? A szervezett túrák virágkorát Jane Austen weaved four different kódokat ,  megkeresed a  h iányzó éljük, a kínálat bõséges. Mit érdemes marriages, and showed us the true social d a ra b o ka t ,  k i j u t h a t s z  a  b e zá r t  magunkkal vinni, és mit nem? Melyek a problems of that time. I chose this novel könyvtárból. Persze ehhez kell egy legismertebb túravonalak? Mi az az as a reference to guide you through all the csipetnyi könyvtárismeret, egy kis „Országos Kék”? Hol találhattok kulcsos courtship and marriage costumes in the általános mûveltség, némi logika, de házat? Ezekre és még sok más kérdésre thearly 19  century. legfõképp: játékkedv.keressük meg együtt a választ. Who is a gentleman? Why are balls so 
important and why was it improper to 
dance with your siblings? Come along and 
find the answers! A játék idõtartama: 35-40 perc

Foglalkozások idõtartama: 45 perc Ajánlott korosztály: 7-12. osztály Duration: 45 min.
Ajánlott korosztály: 7-12. osztály max. 10-12 fõs csoport 2 részre bontvaRecommended age: 7-12 grade
Kapcsolat: Tóth Gabriella Kapcsolat: Lakatos GyörgyiContact: Tóth Gabriella 
28/515-535   (Felnõtt könyvtár) 28/515-533 (Zenei részleg)28/515-535   (Felnõtt könyvtár)
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30. Széllel slamben 31. Legendagyár 32. A Mágnás Elza-gyilkosság 

A költészet, az irodalom és az olvasás új Igazság, féligazság, elferdítés, pletyka, 
irányzatai. Lehet-e verset írni emojikkal? hazugság? Hogyan keletkeznek a 
Dalszöveg vagy vers? A slam poetry és legendák? A szentek legendái helyett ma 
hazai képviselõik. Klasszikusok slam- a városi legendák népszerûek. A 
melve. Világsztárok szavalnak. Petõfi a foglalkozás során együtt fedezzük fel 
Facebookon. Instant költészet az Gödöllõ ismert és kevésbé ismert 
Instagramon. Szöveggyár: a 10 legszebb legendáit, és megpróbáljuk mi is 
magyar szó. gyarapítani az „urban legends” sorát. Te 
Sikersztori: egy kortárs irodalmi anto- tudtad amúgy, hogy hol van elásva 
lógia: a Szívlapát. A foglalkozást kreatív Gödöllõn a szerzetesek kincse? Vagy 
írásfeladatok színesítik. hogy kik azok a burrétok? Na és mit 

gondolsz, hol a bánatban van a bánat fája?

Foglalkozás idõtartama: 45 percFoglalkozás idõtartama 45 perc Foglalkozás idõtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: 10-12. osztályAjánlott korosztály: 10-12. osztály Ajánlott korosztály: 10-12. osztály
Kapcsolat: Lehota Ágnes Kapcsolat: Istók Anna Kapcsolat: Istók Anna 
28/515-532  (InfoTér)28/515-531  (Felnõtt könyvtár) 28/515-531  (Felnõtt könyvtár)

1914. január 10-én a Margit híd közelében 
a Dunában egy utazóládában megtalálták 
a mulatóhelyek királynõjének, Mágnás 
Elzának a holttestét. Újságírók vagyunk 
és egy bulvárlapnak dolgozunk. Az adat-
bázisok segítségével lehetõségünk van az 
idõben utazni és a jelenben kutatni a 
gyilkos után. Az óra felkészíti a diákokat 
az önálló kutatásra, megtanulják 
használni azokat az adabázisokat, ame-
lyek megkönnyíthetik a feladatukat a fel-
sõoktatásban.
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1. � Baba-Mama kuckó 2. Sakk Szakkör 3. Papírolvasók - Olvasóklub

Hét éve indult útjára a Baba-Mama kuckó Miért jó sakkozni? Mert fejleszti a szemé- Nem tudod kivel megosztani olvasmány-
a könyvtárban, most két új önkén- lyiséget, a logikus gondolkodást, nem élményeidet? Keresed a hasonló érdek-
tesünkkel folytatódik: Szabó-Zmák kötött életkorhoz, nem kell hozzá lõdésû barátokat? Akkor a Papírolvasók 
Edinával és Turóczi Fruzsinával. A talál- nyelvtudás, mert a sakkozók egy nyelvet között a helyed! Ebben a körben közösen 
kozások havonta egy alkalommal, szerda beszélnek. döntjük el, hogy mit olvassunk! A talál-
délelõtt 10 órától zajlanak. A foglal- A kezdõk megtanulhatják a sakk alapjait, kozás alkalmával megosztjuk egymással 
kozások célja, hogy a helyi és környékbeli a haladók háziversenyen mérhetik össze élményeinket, gondolatainkat az olva-kisgyermekes anyukák számára hasznos tudásukat. A foglalkozásokat a Gödöllõi sottakkal és saját tapasztalatainkkal és tartalmas programot kínáljon. A klub- Sakkbarátok Egyesület tagjai vezetik. kapcsolatban. Zenét hallgatunk, filmbe-délelõttön meghívott szakértõ tart elõ- A klubtagság ingyenes! Feltétele: játszásokat nézünk. Gyere el, és lehet, adást egy adott témában, illetve beszél- érvényes olvasójegy. hogy a következõ alkalommal már azt a get a szülõkkel.  Apákat és nagyszülõket 

könyvet olvassuk, amit Te szeretnél!is várunk! 
A klubtagság ingyenes. Feltétele: A kuckótagság ingyenes! Feltétele: 
érvényes olvasójegy.érvényes olvasójegy!

Ajánlott korosztály: 0-99 éves korigAjánlott korosztály: 0-3 éves korig Ajánlott korosztály: 7. osztálytól
Idõpont: péntekenként 14-17 óraIdõpont:  szerda 10 óra, havonta 1x Idõpont:  havonta 1x
Jelentkezés: Maszlag-Lénárt MónikaJelentkezés: Maszlag-Lénárt Mónika Jelentkezés: Karácsony Katalin
28/515-534 (Gyermekkönyvtár)28/515-534 (Gyermekkönyvtár) 28/515-534 (Gyermekkönyvtár)
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Klubok, szakkörök

GodolloiBabaMamaKucko



gyorstalpaló.4.  Anime klub 5. Mentsd meg a macskát! – 
- Mibõl mennyit? – A hozzád illõ mûfaj.kreatív írás középiskolásoknak
És még nagyon sok minden…
Ha szeretsz írni, ha szeretnéd megtudni, A regény- és prózaírás tanítható, mint 
milyen az, amit írtál, akkor jelentkezz!minden szakmának, ennek is vannak sza-
Az órákon az elméleti oktatást kortárs bályai, melyet egy kurzus keretében sajá-
szövegek olvasása és bõséges kreatív títhatnak el a diákok. 
írásfeladat egészíti ki.Az írástechnikai foglalkozásokon az alábbi 

témakörök szerepelnek:
-  Írói bakik – ne légy közhelyes!
- Az író szerszámosládája – a leírás esz-
közei.
- A szatírszabály: mondjam vagy mutas-
sam? – egy mû pillérei.
- A jéghegy csúcsa – a jó párbeszéd titka.
-  Melyiket a sok közül? – nézõpontok piaca.
-  Mentsd meg a macskát! – a tökéletes ka-

Ajánlott korosztály: 7. osztálytól rakter.
Idõpont: kéthetente szombat 10 óra - The pope in the pool – a jó informá-
Kapcsolat: Kajári Katalin – 28/515-534 cióadagolás.
(Gyermekkönyvtár) kajari.kata@gvkik.hu - A kezdet és a vég – dramaturgiai 

Imádod az animéket és a mangákat, de 
nincs kivel beszélned róluk? Szeretnél 
olyanokkal ismerkedni, akiknek hasonló az 
érdeklõdésük? Az Anime klubban mindezt 
megteheted és még sok minden mást: 
vetítések, konzolozás, rajzolás, cosplay 

A kurzus vezetõje Istók Anna, író, a készítés, találkozók hasonló klubokkal, 
Könyvmolykiadó szerzõje. rendezvények közös látogatása. A 
A kurzuson való részvétel ingyenes. foglalkozások pontos idõpontjáról 
Feltétele: érvényes olvasójegy.honlapunkon és szórólapokon nyújtunk 

tájékoztatást. 
A klubtagság ingyenes. Feltétele: 
érvényes olvasójegy.

A kurzus idõtartama: 10x90 perc
A kurzus kezdete: 2021. szeptember
Ajánlott korosztály: 9-12. évfolyam
Jelentkezés: Istók Anna 
email: istoka@gvkik.hu, 
28/515-531  (Felnõtt könyvtár)
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6.  Pusztítók – diák írókör 7.  Média klub 8. Pszichoszervíz
       „Ami a szívedet nyomja...”

Mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az 
is. Verset, vagy novellát, esetleg naplót, Van valami meg nem oldott problémád, 
vagy fanfictiont, slamet, blogot, fent van amely most is nyomaszt, és nem tudod 
a wattpad-en. A Pusztítók egy olyan diák kinek elmondani? Van olyan, amit szõnyeg 
írókör, ahol a tagok közül néhányan már alá söpörsz, és úgy teszel, mintha nem is 

létezne? Hogyan tudnál szembenézni elvégezték a Mentsd meg a macskát 
vele? Segít Darányi Ildikó pszicho-írókurzust, néhányan többször is. Vannak 
pedagógus. A pontos dátumokat kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok, 
meghirdetjük. szövegcincálás. És persze pusztítva 
A részvétel ingyenes. Feltétele: érvényes vihogás. 
olvasójegy.A klubtagság ingyenes. Feltétele: 

érvényes olvasójegy.

Ajánlott korosztály: 7-10. osztály Ajánlott korosztály: 7. osztálytól
Ajánlott korosztály: 8. osztálytól Foglalkozások idõtartama: 90-120 perc. Kapcsolat: Kajári Katalin
Idõpont:  péntek 16 óra, havonta 1x Idõpont: kéthetente 28/515-534  (Gyermekkönyvtár)
Kapcsolat: Istók Anna Vezeti: Újvári Miklós, újságíró kajari.kata@gvkik.hu
28/515-531 (Felnõtt könyvtár) Kapcsolat:  Fóthy Zsuzsanna

28/515-539;  fothy@gvkik.hu

Rendben…like-vadász, youtuber, Insta-
sztár, blogger, újságíró tényleg bárki lehet, 
de most itt egy klub, ahol nemcsak arról 
beszélünk, hogy hogyan lehet, és hogyan 
érdemes a nyilvánosság elé lépni. Megta-
nulunk írni (újságcikket), kipróbáljuk 
magunkat a kamera elõtt, ismerkedünk 
olyan dolgokkal, mint a Twitter, Pinterest, 
Twitch, Tumblr, Reddit, Flickr (van még 
más is?), készítünk honlapot, magazint, 
podcastot, híradót, elmegyünk stúdióba, 
szerkesztõségbe, és végül óriási influen-
szerek leszünk! 

istoka@gvkik.hu
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9. Kamaszkiállítás 1.  A Nagy Dianap 2. Erzsébet szavalóverseny 

Szépen rajzolsz vagy festesz, esetleg Novemberben ismét megszervezzük a Ebben az évben 27. alkalommal kerül 
fotózol? Szívesen megmutatnád az Nagy Dianapot. Gödöllõi és Gödöllõ meghirdetésre az Erzsébet királyné 
alkotásaidat? A KamaszHíd kiállítási környéki híres emberek mesélik el emlékére rendezett vers- és próza-
felületén lehetõséged van erre. Havonta diavetítõ segítségével kedvenc gye- mondó verseny, mely tematikájában idén 
megújuló kiállításainkhoz keresünk rekkori diás-meséiket. A mesék mellett a a Színezd újra!  mottónkhoz kapcsolódik. 
bemutatkozni vágyó fiatalokat, mûvé- meghívottak munkájával, tevékeny- A szervezõk: a Gödöllõi Királyi Kastély, a 
szeti csoportokat, osztályokat. ségével, gyermekkori könyves élmé- Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak 

nyeikkel is ismerkedünk. Egyesülete és a Gödöllõi Városi Könyvtár 
Az ingyenes rendezvényre elõzetes 3 életkori kategóriában várják a 
idõpont egyeztetés alapján óvodás és jelentkezõket verssel, prózával, vagy 
iskolás csoportokat fogadunk. megzenésített verssel.

Kapcsolat: Lakatos GyörgyiKapcsolat: Kajári Katalin Kapcsolat: Karácsony Katalin, 
28/515-533  (Zenei részleg)28/515-534 (Gyermekkönyvtár) Maszlag-Lénárt Mónika
lakatos.gyorgyi@gvkik.hukajari.kata@gvkik.hu 28/515-534 (Gyermekkönyvtár)
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3.  Az Opera Nagykövete 4. Bazi Nagy Görög Nap 5. Halloween gyerekparty

2021. október 29-én péntekenGÖRÖG KULTURÁLIS CSALÁDI DÉLUTÁN
2021. szeptember 25-én szombaton

Mutasd a legrémesebb jelmezed!
Kézmûves foglalkozással ,  je lmez-Szereted a görög hagyományokat? 
versennyel, társasjátékokkal ésSzeretnéd még jobban megismerni õket?
vetélkedõvel várunk.Táncházzal, elõadásokkal, koncerttel és 
A jelmezben érkezõk ajándékot kapnak.kézmûves foglalkozással várunk!

kajari.kata@gvkik.hukajari.kata@gvkik.hu

A nagysikerû komplex mûvészeti 
elõadássorozat folytatódik. A Magyar 
Állami Operaház mûvészei ismertetik 
meg a gyerekeket az opera mûfajával, a 
zenekar, énekesek szerepével, a balett 
világával. Az elõadások ingyenesek. A 
pontos dátumokat meghirdetjük.  
Elõzetes bejelentkezés szükséges. Iskolai 
csoportokat, osztályokat várunk. 

Kapcsolat: Kajári KatalinKapcsolat: Kajári Katalin
28/515-534 (Gyermekkönyvtár)Kapcsolat: Karácsony Katalin 28/515-534 (Gyermekkönyvtár)

28/515-534 (Gyermekkönyvtár)
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19http://konyvsu-go.gvkik.hu



óvoda
a foglalkozás neve ajánlott (kor)osztály

1. 2.
kapcsolat

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

1. Cseresznyés
 2. Macskás
 3. Pipék, csibék, tyúkok, kakasok
 4. Pom Pom találkozások
  5. Szeles
 6. Vonatos
 7. Unikornisok világa
 8. Kufliságok és egyéb másságok
 9. Vidrás
10. Hajas
11. Híres lovak, csodás lovak
12. Nagyon zöld foglalkozás
13. Tökös
14. Mesés Japán
15. Vigyázz, kész, sajt! – Szerkessz újságot Stiltonnal!
16. Védjük meg a Grundot!
17. Képregény küldetés
18. Családom címere
19. Csavard fel a szöveget!
20. „Ne félj babám, nem megyek világra…”
21. Ízek városa
22. Könyvsú-GO, az egészséges könyvturmix
23. Be aware of fake news! – angolul és magyarul is!
24. A könyvek ETOlógiája – gödöllői írók polca
25. Mindent a szemnek!
26. Don't talk trash! – Go green! – angolul és magyarul is!
27. Explaining Mr. Darcy
28. KulTÚRA – A szervezett túrák nyomában
29. Kettőazegyben - szabadulószoba
30. Széllel slamben
31. Legendagyár
32. A Mágnás Elza-gyilkosság

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
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Gyermekkönyvtár - Kamaszhíd
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Gyermekkönyvtár - Kamaszhíd
Felnőtt könyvtár
Felnőtt könyvtár
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InfoTér
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MásArc zenei és filmrészleg
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Gödöllő Gyűjtemény


