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KI MIT TUD KESZTHELY NAGYJAIRÓL? - KÉZIKÖNYV-
HASZNÁLATI VETÉLKEDŐ  

a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban 
 
 
„A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása 
Keszthelyen könyvtári környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 azonosító 
számú pályázati programban Ki mit tud Keszthely nagyjairól? címmel kézikönyv-használati 
vetélkedőt tartottunk a gyermekkönyvtárban. Célunk volt a tanulók figyelmét ráirányítani 
Keszthely híres szülötteire, az itt élő, illetve megforduló híres emberekre. Ezenkívül szerettük 
volna ismereteiket, képességeiket, kézikönyv-használatukat játékosan összemérni, valamint 
megismertetni velük könyvtárunkat is. A vetélkedő két fordulóból, összetett feladatokból állt, 
mely így sokrétű kihívást tartogatott a résztvevő tanulók számára. 
 
Az első forduló szintén két részből állt, melyek beküldendő feladatok voltak és 2014. április 
11-ig kellett elkészíteniük, valamint eljuttatni a gyermekkönyvtárba. Minden csapat az általa 
kiválasztott híres keszthelyi személyről készített egy-egy tablót, ezzel a kreativitásukat és 
fantáziájukat, valamint az együttműködést, csapatmunkát szerettük volna előtérbe hozni. 
Választott személyek Festetics György, Fejér György, Asbóth Sándor, Goldmark Károly, 
Egry József, valamint kétszer Szendrey Júlia és Csik Ferenc. Készült nagyon ötletesen egy 
olyan tabló is melyen több hírességet is bemutattak a tanulók. Minden egyes tabló tükrözte az 
adott csoport ízlésvilágát és egyéniségét, legtöbben saját kezűleg írtak rá és nyomtatott illetve 
rajzolt képekkel színesítették. Az elkészült rajzokból kiállítás nyílt könyvtárunk előterében, 
melyet érdeklődéssel nézegetnek olvasóink. 
 

 
 
 
A forduló másik feladatában a honlapunkon szereplő Híres keszthelyiek interaktív kérdéssort 
kellett egyénileg megoldani, illetve elküldeni. A tanulók ezzel készültek fel a második 
fordulóra, illetve segítséget is nyújtott számukra a tabló készítéséhez. Az első feladatban a 
városalapítónkra kérdeztünk rá, majd a második feladatban 5-5 hírességet kellett születésük 
alapján sorrendbe állítani. Itt a logikus gondolkodás is előtérbe került, hiszen kérdés volt az is, 
hogy miért így csoportosítottuk a hírességeket. A következő feladatokban rákérdeztünk a 
foglalkozásukra, valamint hogyan kapcsolódnak Keszthelyhez, illetve mit neveztek el róluk. 
A legutolsó feladatban pedig annak kellett utána járniuk, hogy hol található Keszthelyen 
emléktábla, köztéri alkotás az adott személyről. A javítások során kiderült, hogy sokan 
összedolgoztak, de ez nem volt kizáró ok, mivel a végső fordulón is csapatokban szerepelnek 
a tanulók. 
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A második fordulóban folytatódott a megmérettetés, öt -minimum négyes- csoportban 
vetélkedtek a 4. osztályos tanulók a gyermekkönyvtárban. A játékos kézikönyv-használati 
vetélkedő szókereső rejtvénnyel kezdődött, melyben Keszthely nagyjait kellett megkeresniük, 
illetve a megmaradt betűkből összeolvasni városalapítónk nevét: Csáktornyai Lackfi István. 
Ezt követte a Ki lehetek én? játék, ahol meghatározások, betűrajz és egy-egy állítás alapján 
kellett minél gyorsabban kitalálni a híres embert. A következő fordulóban a kézikönyveké 
volt a szerep. Minden csoport húzott 2-2 személyt és válaszolt a feltett kérdésekre. A javítás 
alatt pedig minden csoport a húzott Híres emberről elkészítette a szemléltető táblát. A záró 
feladat térképhasználat volt, minél gyorsabban meg kellett keresni a hírességekről elnevezett 
utcákat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vetélkedő célja nem a versengés volt, hanem sokkal inkább a stressz leküzdése, a bátrabb 
kiállás elérése, valamint a csapatmunka és az együttműködés fejlesztése. Természetesen azért 
volt eredményhirdetés is, ahol kiderült, hogy melyik csapat volt a legeredményesebb, de senki 
nem ment haza üres kézzel, minden résztvevő emléklappal és ajándékcsomaggal térhetett 
haza. Apróbb különdíjban részesültek a legeredményesebb beadandó feladatokat nyújtó 
tanulók, valamint értékeltük a felkészítő pedagógusok munkáját is egy-egy ajándékcsomaggal 
illetve gravírozott tollal.  
 

Magyar Szilvia 
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