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keresztül. A legfrissebb hírlevél az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának honlapján is 
olvasható (http://www.extra.hu/gyk) 

 
 A továbbképzésen a könyvtárosok hasznosnak és folytatásra érdemesnek ítélték a 

szakirodalmi tájékoztatásnak ezt a formáját, és továbbra is szívesen vesznek részt az 
anyaggyűjtésben. 

A továbbképzésen a Gyermekkönyvtári információ 4. hírlevele mellett új 
kiadványunkat, a Mondd, szereted az állatokat? c. könyvajánló módszertani füzetünket 
ajánlottuk a résztvevők figyelmébe. 

A bemutató foglalkozások közül elsőként az 1-2. osztályosok számára javasolt 
Mini Manó – Ősz című CD-ROM-bemutató foglalkozás forgatókönyvét adjuk közre, a 
Zalai Könyvtári Levelező következő számában pedig a Mátyás és kora című foglalkozás 
ismertetésére kerül majd sor. 

     
 Oláh Rozália 
 
 

 
 

ŐSZI MESE: 
 

gyermekkönyvtári foglalkozás 1-2. osztályosoknak 
 
A foglalkozás témája: Az ősz 

 az évszak megismertetése a gyerekekkel.  
 Az őszi tevékenységek bemutatása (szüret, dió és 

gesztenyeszedés, gombagyűjtés stb.) 
 
A foglalkozás időtartama: 45 perc  
 
A felhasznált eszközök: CD-ROM (Mini Manó - Ősz), projektor, vetítővászon, könyvek 
(ősz témájúak) 
 
A módszerek: irányított beszélgetés, közlés 
 
A foglalkozás célja: 

 Elektronikus információhordozó felhasználása az 
ismeretközlésben. 
 Hagyományos (könyv) és a nem hagyományos 

információhordozó eszköz (CD-ROM) ötvözésével 
hatékony ismeretbővítés. 
 A gyermekek alkalmasak legyenek többirányú 

információ befogadására és értelmezésére.  
 Játékos feladatok segítségével a logikai készség, 

koncentrált gondolkodásmód, elemző- megfigyelő 
készség fejlesztése.  
 Vizuális és esztétikai érzék erősítése. 
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A foglalkozás menete:   
• A gyermekek üdvözlése, rövid ismerkedés. 
 
• A feladat ismertetése egy kis játékos ráhangolóval 

(színes papírból készített levél felolvasása, amiben az 
Ősz Tündér felkéri a gyerekeket, hogy a feladatok 
megoldásával segítsenek neki). 

 
• A feladatok megoldása (egy képzeletbeli állatkert lakóit 

kell megmenteni, mert egy gonosz boszorkány 
falevelekkel mindent beborított). 

 
• A sikeres feladatmegoldás után beszélgetés a 

kapcsolódó élményekről. 
 
• Az őszhöz, valamint az állatokhoz, az állatkerthez 

kapcsolódó könyvek lapozgatása. 
 

• Folyóiratok (Süni, Buci-Maci) megismertetése.  
 

• Ajándék kiosztása: „A jól végzett munka jutalmat 
érdemel!” (állatokról készült fénymásolatok, amiket 
színezhetnek). 

 
• A közös munka értékelése, elköszönés. 

 
Felhasznált könyvek: Clarke, Richard: Gombák. Bp.: Elektra Kiadóház, 2000. 64 p. 
    A csodálatos állatvilág. Bp.: Holló és Társa, 2000. 91 p. 

 Dolder, Ursula: Ezerarcú állatvilág. Bp.: Aquilla, 1997. 192 p. 
 Lazier, Christine: Játékos állatismeret. Bp.: Passage, 1999. 121 p. 

.            Mesterházyné Egenhoffer Olga: Állatok képeskönyve.  
 Kömíves   Kiadó, 2000. 144 p. 
 Pénzes Bethen: Állati rekordok. Bp.: Móra Kiadó,  1986. 37 p. 

                                    A vadon világa. Bp.: Groph Art, 2002.  91 p. 
 
Folyóiratok:     Buci Maci, 2003-2004.  
     Süni, 2003-2004. 
 
 Tóth Renáta 
 
 

 




