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segítségével” Rudolf Péter olvasta fel Lázár Ervin: Fába szorult hernyó című meséjét. A 
foglalkozás végén pedig a Csukás István meséje alapján készített Süsü, a sárkány című 
bábjátékból “csemegézhetett” a hallgatóság. 
 
November 23-án kézműves foglalkozásra hívtuk meg az alsó tagozatosokat. Papírból 
készítettünk velük mesékhez szereplőket, síkbábokat. Míg a fürge ujjak szorgoskodtak, 
addig népmeséket hallgathattak a gyerekek. Elkészültek a legnépszerűbb 
meseszereplők, s 41 kisgyerek több bábbal indult haza, hogy este saját meséik 
elbábozásával lepjék meg szeretteiket. 
 

Horváthné Nagy Elvira  

 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 
 

Meseolvasó délutánnal nyitottuk a 2011-es Zalai Gyermekkönyvhetek 
programjait.  

November 14-én 13 órától a 
második osztályos napközisekkel 
kalandoztunk a mesék birodalmában, ez 
alkalommal A békakirály című mesét 
hallhattuk Gál Eszter tolmácsolásában. A 
gyerekek figyelmesen hallgatták végig a 
történetet, így a felolvasás végén feltett 
kérdések mindegyikére tudták a választ. 
Ezután meseillusztációk készültek: 
mindenki lerajzolta a számára 
legkedvesebb részletet. Szebbnél szebb 
rajzok születtek a kútnál játszó 
királylányról, a palotába bekopogó 
békáról és a visszaváltozott királyfiról. A 
foglalkozás végén a mese tanulságáról-

„Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó”- beszélgettünk.  
November 18-án délután 

osztályfőnöki óra keretén belül 
Takács Tamás tartott előadást a 
nyolcadik évfolyamos tanulóknak 
Külföldi továbbtanulási 
lehetőségek a közép- és felsőfokú 
képzésben címmel. Az óra első 
részében az EU történetéről, 
tagországairól, intézményeiről, a 
soros elnökség programjairól és 
prioritásairól, majd az Unió 
nyújtotta előnyökről beszélt a 
szombathelyi Europe Direct 
munkatársa. Az előadás második 
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felében a diákoknak szóló pályázati lehetőségekre, a nyelvtudás szükségességére, és az 
egész életen át tartó tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet. Befejezésképpen 
elmondta, hogy hova fordulhatunk, ha az EU-val kapcsolatos kérdésünkre szeretnénk 
választ kapni. 

November 10-én ismét egy játékos délelőttre hívtuk a babákat és mamákat a 
Művelődési Központ előadótermébe. A kicsik 10 órától vehették igénybe a játszósarkot, 
ahol különféle játékokkal vezették le felesleges energiájukat. A játék során aranyszínű 
csemegével, sütőtökkel és teával kínáltuk őket. A kisasztalnál Laki Renáta 
óvodapedagógus kreatív és fejlesztő játékokkal kötötte le a gyerekek figyelmét, 
miközben babaolvasóink közül többen érdeklődve forgatták a könyvtár keménytáblás 
könyvecskéit. A közelgő ünnepekre készülve színes dekorációkat készítettek a 
résztvevők a gyerekszoba díszítéséhez.  

2011. december 2-án délután az elsős napköziseket hívtuk könyvtári 
foglalkozásra, hogy együtt Mikulás napjára készüljünk. Az óra első felében Mikulás 
életéről beszélgettünk, választ kaptunk a két kérdésre: Ki volt ő? Honnan jött ez a 
kedves mosolyú öregember, aki december ötödikén éjszaka mindenkit megajándékoz 
valamivel? A foglakozás második felében kézműveskedtünk, szebbnél szebb 
ablakdíszek: csillogó mikulás-, rénszarvas-, hóemberfigurák készültek. 

 

 
 
December 5-én immár harmadik alkalommal hívtuk a babákat és mamákat egy 

vidám délelőttre. 10 órától a kézműves sarokban ügyeskedtek az apró kezek, színes 
krepp-papír golyókkal díszítették a kartonból készült fenyőt. 11 órától Csiribiri 
mozgásfejlesztő tornán vettek részt az apróságok és az anyukák Bojnécz Kata 
vezetésével. A 40 perces foglalkozás dalos-mondókás formában vette kezdetét, amit 
játékos gyakorlatok követtek, végül a kicsik nagy örömmel vették birtokba a speciális 
tornaszereket. A délelőtt folyamán vendégünk volt a Télapó, aki szaloncukrot 
osztogatott a gyerekeknek.  
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PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR, GELSE 
 

A Petőfi Sándor Emlékkönyvtár és a helyi Védőnői Szolgálat közös 
szervezésében 2011. december 7-én egy kötetlen, jó hangulatú, két órás programon 
vehettek részt a helyi és a környékbeli anyukák a még nem óvodáskorú gyermekeikkel. 
A délelőtt közös játékkal, beszélgetéssel, ismerkedéssel telt. 
 
 
        Jakabfiné Bársony Judit 
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