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Gyermekfoglalkozások 
 

Előző évekhez hasonlóan ebben a félévben is sok tartalmas, színes és változatos 
foglalkozást tartottunk óvodás és iskolás csoportoknak.  

Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki 
Keszthely óvodavezetőjével, tagóvoda ve-
zetőivel és valamennyi óvodapedagógussal. 
Legnépszerűbbek az évszakokhoz 
kapcsolódó foglalkozások, ilyenkor az 
időjárásról, a növényekről, az állatokról, 
szokásokról átfogó ismeretet kapnak kis 
látogatóink. Emellett igénybe vették a 
szűkebb témát magába foglaló 
közlekedésről, mesterségekről és a 
vízkörforgásáról szóló foglalkozásokat is.  
Hasonlóan jó a kapcsolatunk a keszthelyi 

iskolák pedagógusaival is, több osztály rendszeresen jön foglalkozásainkra. A könyv-
tárhasználati órákat másként, játékosan valósítjuk meg, mint az iskolai követelmény. 

 Fontos, hogy szinte észrevétlenül, a játék önfeledt élményén keresztül sajátítsák 
el az ismereteket. Nagy népszerűségnek örvendenek emellett az egyéb témákat átölelő 
foglakozásaink, ahol tovább bővíthetik ismereteiket, akár a csillagászatról, a Balatonról, 
rovásírásról, mesékről, közlekedésről. Közkedveltek kézműves foglalkozásaink is, me-
lyeken kreativitásukat, fantáziájukat is fejlesztik a gyerekek. 

Nagy öröm számunkra, hogy sok pedagógus, óvodapedagógus szívén viseli az 
olvasóvá nevelést, így évről évre nagy lelkesedéssel és intenzitással jár a gyermek-
könyvtárba. 
 
Rendezvények 
 

2013. első félévében az előző évekhez hasonlóan, most is színes és változatos 
programokat nyújtottunk olvasóink számára. Részt vehettek előadásokon, folytathatták, 
illetve bekapcsolódhattak kampányunkba, megmérethették magukat versenyeken, kiállí-
tásra készült alkotásaikkal, valamint kipróbálhatták kreativitásukat a kézműves foglal-
kozásainkon. Folytatódott tavaly elindult szakkörünk, ahol történelem ismereteiket bő-
víthették a tanulók. 

Folytatódott az Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampányunk is, mely a nyári 
sporteseményeket visszaidézve az Olimpia jegyében címet viseli. A VIII. fordulón a 
tanév második felében (márc. 8., ápr. 12., 18., máj. 28.) 4 osztály vett részt. A foglalko-
záson a gyerekek megismerkedtek az olimpizmus történetével, miközben egy rejtvényt 
is kitöltöttek. A szókereső játék segítségével a londoni olimpiákon aranyérmet nyert 
sportolókat idéztük vissza.  

Évről-évre a költészet napjára emlékezve kerül sor a József Attila versmondó 
versenyre, melynek területi fordulója április 8-án a Fejér György Városi Könyvtárban 
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volt. Az első fordulóra 8 iskola 20 felső tagozatos tanulója nevezett. Idén is egy terem-
ben hallgatta meg a zsűri az 5-6. ill. a 7-8. osztályos szavalókat, és pontokkal értékelte 
őket. Eredményes szereplésükért minden versenyzőnek emléklapot és könyvjutalmat 
nyújtottak át, a helyezettek pedig értékes könyvet és oklevelet kaptak. Az összesített 
eredmény alapján a vándorserleget az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény nyerte el. 

Április 25-én és 26-án Weöres Sándor 100. születésnapjának tiszteletére Kardos 
József tanár A tündér címmel tartott 
előadást 2. osztályos tanulók részére. 
Versei, képek és dalok segítségével 
mutatta be életét, munkásságát és 
kidomborította költői nagyságát. A 
tanulók is aktív részesei voltak a 
programnak kérdéseikkel, hozzászólása-
ikkal, illetve közös versmondással és 
énekléssel. 

Május 7-től nyílt kiállításunk is a 
Weöres Sándor évfordulóhoz kapcsoló-
dott. Versillusztráció címmel 2. osztályos 
tanulók készítettek rajzokat, melyek elő-

terünket díszítik. Legnépszerűbb vers A tündér és a Kacsa-úsztató volt, de készült rajz 
még sok-sok versről, többek közt az Olvadásról, Tavaszköszöntőről, Déli felhőkről, 
Elefántokról… 

Az Ünnepi Könyvhétre, a 
Gyermekkönyvnapokra érkeztek meg 
könyvtárunkba az új könyvek. Így 
ebben az időszakban június 5-től 11-ig 
könyvkiállítással vártuk olvasóinkat, 
melyből nagy örömmel válogathattak és 
kölcsönözhették ki azokat. 

Az egyik 8. osztályos olvasónk, 
Horváth Jázmin Réka kezdemé-
nyezésére különleges eseményre került 
sor gyermekkönyv-tárunkban. Egy tv 
riport adta számára az ötletet, hogy 
elhozza kutyáját a könyvtárba és az ő 
segítségével népszerűsíti a számára is igen fontosnak tartott olvasást. Május 25-én került 
sor a rendezvényre, ahová beszervezett még egy kutyát és osztálytársát, Csikós Petrát 
olvasni. Olvasóink szívesen vették Tappancs és Denisz társaságát, simogatva, ölelgetve 
hallgatták Csukás István: Tappancs játszani szeretne című meséjét, majd a kutya tartásá-
ról, gondozásáról alakult ki élénk beszélgetés.  

Októbertől heti egy alkalommal Beszélgessünk kicsit másképpen a történelemről 
címmel szakkör indult a gyermekkönyvtárban, melyet Horváthné Nagy Tímea vezet. A 
második félévben február 20-tól folytatódtak a foglalkozások. Célja, hogy a gyerekek 
megismerjék a történelem érdekességeit, valamint hogy szóbeli feleletük, kifejező ké-
pességük fejlődjön, ami segítséget jelent a későbbi tanulmányaikban. Jelenleg 12-14 
gyermek jár rendszeresen a szakkörre, a Csány-Szendrey ÁMK diákjai.  
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A következő témákról beszélgettek a foglalkozásokon: 
 
Febr. 20.  Keszthely, helytörténet 
Febr. 27.  Nagy Sándor; 1871-es német egység  
Márc. 6. Róma kialakulása, mondavilága;  

Amerikai polgárháború, Viktória királynő  
Márc. 13.  Atlantisz /filmnézés; Világkiállítás, találmányok  
Márc. 20. Rejtvény: Egyiptom, középkor; 

Szókereső: fogalmak a 7. osztályos tananyagból  
Ápr. 3.  Húsvét, ajándékozás, locsolás, villőzés 

Rejtvény, szókereső: az 5-6. osztályos tananyagból 
Ápr. 10.  Róma: Egyéni felkészülés csoportokban 

Rejtvény, szókereső 
Ápr. 17. Nostradamus és a látomások; Rejtvény, szókereső 

Bemutató: Lincoln és J. Kennedy összehasonlítása 
Ápr. 24.  Számháború történelmi számokkal a kastélyparkban 
Máj. 8.  Activity történelmi szavakkal 
Máj. 15.  Rádió és Televízió Múzeum – Múzeumlátogatás 
Máj. 22.  Számháború történelmi számokkal a kastélyparkban 
Máj. 29.  Zárófoglalkozás – „Buli” történelmi activityvel 

 
Kézműves foglalkozások 
 

Továbbra is szívesen látogatják olvasóink kézműves foglalkozásainkat. Öröm-
mel térnek haza az általuk készített tárgyakkal, melyeket saját maguk részre alkottak, de 
sokszor ajándékozásra kerülnek vagy éppen a lakásukat, iskolájukat díszítik velük. A 
könyvtárnak, a könyvtáros néninek is szoktak kedveskedni a saját készítésű kis remek 
művekkel. 
Évről-évre hagyomány az is, hogy közösen díszítjük a könyvtárt az évszakokhoz, illetve 
az ünnepekhez igazodva. 
 
A következő kézműves foglalkozásokon vehettek részt olvasóink: 

Jan. 17.  Álarckészítés a farsang jegyében 
Márc. 20-tól. A könyvtár tavaszi díszbe „öltöztetése”;  
Márc. 20.  A könyvtár húsvéti díszítése 
Márc. 27. Húsvétváró foglalkozás: 

vattabárány tojástartó, masnis tojás faágra, ablakra 
Máj. 2.  Üdvözlőlap készítés anyák napjára 
Jún. 6.  Ünnepi Könyvhét; Gyermekkönyvnapok 

Könyvajánló és könyvjelző készítő foglalkozás 
 

A 2013. év első fele az előző évekhez hasonlóan most is bővelkedett esemé-
nyekben, valamennyi foglalkozásra és rendezvényre kellemes a visszaemlékezés. A 
mosolygós arcok, csillogó szemek, az évvégére készült kis ajándékaik mind azt jelzik, 
hogy érdemes a gyermekek számára foglalkozásokat, programokat szervezni. Nagyon 
hálás közönség ők, öröm velük együtt tanulni, dolgozni, kikapcsolódni… 

 
  Magyar Szilvia 


