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A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉNEK 
PROGRAMJAI 2014. II. FÉLÉVBEN 

 
 
Nyári Kézművesház 2014 
 
„A tengerpart szabója” – rák cserépből  
2014. június 18.  
Ebben az évben is megrendeztük a nagy sikerű nyári kézművesházat, melyre júniusban és 
júliusban került sor minden szerdán. Az idén a nyár témaköréből merítve többféle 
kézműves technikával készültünk a gyermekeknek. Az első foglalkozásunk főszereplője a 
rák volt.  Elsőként mindenki megrajzolta ceruzával, hogy milyennek képzeli el a 
rákocskát, majd mindenki ecsetet ragadott, végül pedig a rák ollója, lábai, szemei és a 
szája kerültek fel. A gyerekek nagyon ügyesen dolgoztak, amit az is mutat, hogy 
színpompás, fantáziadús cserépállatkák születtek. 
 
„Mélytengeri ragadozó” – papírgömb cápa készítése 
2014. június 25.  
A második kézműves foglalkozáson egy manapság népszerű technikával ismerkedhettek 
meg a könyvtárunkba látogató gyerekek, hiszen egy „vérszomjas” cápát készíthettek 
papírgömbből. A sablonok átrajzolása és kivágása után kezdődhetett az igazi munka, 
hiszen össze kellett állítani a papírcsillagokból a ragadozó testét drót és szívószál 
segítségével. Végül pedig mindenki felragasztotta a szemeket, a cápa fogait és az 
uszonyokat. A gyerkőcök nagyon sokat dolgoztak, de megérte, mert igazi mélytengeri 
ragadozó került ki a kezeik alól.   
 
„Hasznosítsuk újra a PET-palackot” – teknős készül belőle 
2014. július 2.  
Harmadik alkalommal PET-palackból varázsolhattak a gyermekrészlegben az ügyes kezű 
gyerkőcök. Elsőként mindenki elkészítette a teknős testét dekorgumiból, majd pedig a 
levágott palackokat festették be rendkívül ötletesen, ezt a két részt pedig varrással 
illesztettük össze. A kis művészek ügyesen bántak mind az ollóval, mind a tűvel, így két-
két tengeri állatka is hazakerülhetett. Mindenki megmutatta, hogy milyen kreatív, hiszen 
rengeteg különböző kis és nagyteknős született.  
 
A tengerek „star”-ja – tengericsillag filcből 
2014. július 9. 
Képzeletbeli utazásra vártuk a kézműves-mestereket, hiszen ellátogattunk a tengerek 
mélyére, ahol csodálatos tengericsillagok élnek. A foglalkozásra szép számmal érkeztek 
gyerekek, akik örömmel vetették bele magukat a varrás rejtelmeibe. Miután elkészültek a 
filcalapanyagok és vatta került az anyagok közé, mindenki szorgosan nekiállt a 
pelenkaöltésnek, amivel összeöltötték a csillagok karjait, majd mozgó szemek és száj is 
került a kis filcfigurákra. A lelkes munkának meg is lett az eredménye, amit a sok-sok 
színes kis csillagok is bizonyított.      
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„Ha én egyszer várat építek…” – homokvár készítése papír gurigából 
2014. július 16. 
Utolsó előtti alkalommal a már összeszokott gyerkőccsapat várat készíthetett 
papírgurigák felhasználásával. Volt, aki azonnal nekiállt az építmény összeállításának, 
akadt olyan is, aki előbb papírra vetette elképzeléseit. A könyvtári mintához képest 
újdonságokkal is rukkoltak elő a gyerekek, például gémeskutat építettek a vár belsejébe 
vagy éppen zászlófelvonót alakítottak ki. A várfalakat, tornyokat, kupolákat, bástyákat és 
a zászlókat mindenki ügyesen összeillesztette és egyedien díszítette. Reméljük, hogy 
mindenki örömmel vitte haza a saját kis erődjét és a szoba dísze vagy a játékkatonák 
hadiszállása lesz. 
 
Magyar Népmese Napja 2014 
 
Pápes Éva: Hol volt, hol nem volt 
Pápes Éva meseszimbólum-fejtővel tölthettek el egy délutánt városunk negyedikesei, 
hogy méltón megünnepelhessük a Magyar Népmese Napját. A foglalkozás elején a 
gyerkőcök ügyesen összekapcsolták a felmutatott tárgyakat az ismert népmesékkel, majd 
pedig egy Erdélyből származó mesét hallhattak, aminek „Nemtudomka” volt a 
főszereplője. A történet által megtudhatták a gyerekek, hogy mindenkiben él egy táltos, 
aki teljesíti a kívánságaikat, csak elő kell hívni. Ezután egy kis varázslat következett, pár 
vállalkozó szellemű nebuló megosztotta kívánságait a „mesebeli lóval”. A nap zárásaként 
pedig mindenki lerajzolhatta a kedvenc szereplőjét, jelenetét az elhangzott történetből. Az 
elkészült művekből, pedig kiállítást rendeztünk, így a család és a barátok is 
megtekinthetik. 
 
Gaál Zsuzsa: Mesén innen, mesén túl 
Nagycsoportos óvodások részvételével zajlott interaktív mesefoglalkozás a Magyar 
Népmese Napja alkalmából könyvtárunkban. Vendégünket, Gaál Zsuzsa írónőt hamar a 
szívükbe zárták a kicsik, örömmel játszottak vele együtt.  A foglalkozás elején 
megbeszélték, hogy ki milyen történeteket szeret, mi a kedvencük, utána kezdődhetett a 
móka, hiszen eljátszhatták egy mese jeleneteit. Zsuzsa néni az egyik kedvencével - A 
kiskakas gyémánt félkrajcárja – készült az ovis csoportoknak.  A kicsik nagyon ügyesen 
elevenítették meg a történet képeit, majd pedig megbeszélték, hogy mi is történhetett a 
mese vége után. Az írónő ajánlott egy humoros játékot a „Dolgozzatok legények…” 
kezdetű mondókára, melyet szintén nagy élvezettel játszottak a kis ovisok. A kiskakasos 
mese apropóján még egy kis kapirgálásra is sor került, kiválasztották, hogy ki a 
legügyesebb. Levezetésképpen pedig mindenki kipróbálhatta a „lazító vonyítást.”  
Reméljük, hogy minden gyerkőc élvezte a foglalkozást és örömmel nyúl a mesékhez. 
 
„Országos Könyvtári Napok Lentiben” 
Könyvtárunk idén is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, melynek keretében 
2014. október 13. és 19. között színes programokkal vártunk minden korosztályt. 
 
 „Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel” – őszi élményeim - Kiállítás a 
nagycsoportos óvodásoknak meghirdetett pályázat munkáiból 
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából őszi élményeikről készült rajzokat vártunk a 
helyi nagycsoportosoktól.  Örültünk, hogy sok-sok színes munka érkezett hozzánk, hiszen 
ez az évszak is gazdag színekben. Az alkotásokhoz a gyerekek különböző technikákat 
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alkalmaztak: színes ceruzával, zsírkrétával, filccel rajzoltak, krepp-papírból vágták ki a 
munkáik részleteit, vagy természetes anyagokból készítettek változatos képeket. A 
gyerkőcök fantáziadúsan ábrázolták élményeiket, hiszen őszi séta, gyümölcsök, 
szüretelés, kisvonatos utazás is szerepelt a rajzokon. A pályamunkákból kiállítást 
rendeztünk be, melyet mindenki megtekinthetett 2014. október 13. és 18. között 
könyvtárunkban. 
 
 „Ügyes kezek” - Jutalom kézműves foglalkozás a pályázaton részt vett 
nagycsoportos óvodásoknak 
A „Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel” című pályázatunkra rajzoló 
nagycsoportosokat egy kézműves foglalkozással leptük meg az Országos Könyvtári 
Napok alkalmából. Az ügyes kezű ovisok kopácsoló harkályokat készítettek 
könyvtárunkban. A foglalkozás nyitásaként Szepes Mária könyvéből hallgathatták meg a 
Tollászkodás című mesét, így mindenki számára kiderült, hogy a harkály lesz a nap 
főszereplője.  A kicsik örömmel vetették magukat a munkába, nagyon ügyesen bántak a 
ragasztóval, ollókkal. A sablonok átrajzolása, majd kivágása után mindenki kiszínezhette 
a saját kis madarát, ezután gumifonalat erősítettek a madárhoz szívószál segítségével, így 
már meg is indulhatott a várva várt „kopogtatás”. A foglalkozás végén pedig egy kis 
mozgásra is sor került, a mesében elhangzott mondókára hajoltunk, ugrottunk, helyben 
futottunk közösen. Zárásként mindenki megcsodálhatta a saját és a csoporttársak rajzait, 
melyek mindenki örömére megtekinthetők könyvtárunkban. 
 
„Gondolkodj egészségesen!” – Interaktív foglalkozás alsósoknak Zakóné Magyar 
Fruzsina vezetésével 
Az egészséges életmódra hívta fel 3. osztályos diákok figyelmét Zakóné Magyar Fruzsina 
tanító-testnevelő, edző. Az Országos Könyvtári napok keretében zajló foglalkozáson 
megbeszélték többek között, hogy ki mit sportol, mit jelent számukra az egészség, az 
egészséges életmód. A piramis titka címmel egy mesét néztek meg, melynek a keretében 
a gyerekek megismerhették, hogy létezik-e varázsétel, amitől egészségesek leszünk. A 
történetből kiderült, hogy a titok az ételpiramis, ami megmutatja, hogy mit milyen 
mennyiségben érdemes fogyasztani. A csoport a piramis szintjein található ételekről is 
kapott hasznos információkat. Ezután egy kis lazító relaxáció következett, melyet 
mindenki nagyon élvezett. Végül pedig egy-egy alma jutott minden kis gyerkőcnek az 
egészség jegyében.  Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek érdeklődve hallgatták az 
előadót és reméljük a hallottakat hasznosítani is tudják majd. 
 
„A régészet története” - Dr. Gürtler Katalin régész előadása felsősöknek 
Dr. Gürtler Katalin régész volt könyvtárunk vendége az Országos Könyvtári Napok 
apropóján. A régésznő nagyon színvonalas, információkkal és illusztrálással teli előadása 
felkeltette a felsős diákok érdeklődését. A nap során végigkövették a régészet időszakait 
kezdetektől napjainkig, bepillantást nyerhettek a régészek életébe, megtudhatták, hogy 
milyen eszközöket használnak. Természetesen az előkerült leletekről is tekinthettek meg 
illusztrációkat. Az előadás végén pedig vendégünktől megtudtuk, hogy a saját kertjében 
is talált leleteket, amiket szívesen a gyerekek rendelkezésére bocsátott. A foglalkozás 
után többen is jelezték, hogy érdekelné őket a szakma. 
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Bagoly Baltazár Bölcsességei 
Mind felnőtt, mind gyermek olvasóink körében nagy népszerűségnek örvendett  baglyos 
ötletünk. A játékhoz Bagoly Baltazárt hívtuk segítségül, aki mindenkinek „gyűjtött” 
hasznos, vicces idézeteket és tanácsokat. Ezeket a bölcsességeket húzhatta ki bárki, aki 
betért könyvtárunkba és megfogadhatta vagy éppen derült egy jót az okosságokon.  
 
Könyves Vasárnap 
Könyvtárunk vasárnap is nyitva állt a látogatók számára. Az ingyenes beiratkozás, 
kölcsönzés és internet használat mellett a Napvirág Bábcsoport előadását is 
megtekinthették a kicsik és nagyok. A csillagszemű juhász című bábjáték nagyon nagy 
tetszést aratott a közönség körében.  A gyerekeknek lehetőségük nyílt arra is, hogy az 
előadás után megnézzék a „kulisszák mögött” a mesében szereplő bábokat.  Reméljük, 
hogy mindenki hasznosan és kellemesen töltötte a vasárnapot könyvtárunkban. 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek  2014. november  17 - december 2. 
 
„…és ezt olvastad már?” – Könyvajánló kiállítás 
A Zalai Gyermekkönyvhetek apropóján könyvajánló kiállítás keretében mutattuk be a 
gyermekrészlegbe érkezőknek a legújabb könyvcsemegéket. Mindenki találhatott kedvére 
valót, hiszen a meséktől kezdve a verseken és regényeken át az ismeretterjesztő 
sorozatokig válogattunk könyvtárunk állományából. Együtt bonyolódhatnak nyomozásba 
a „Sherlock, Lupin és én” könyvsorozat szereplőivel, remek történetekkel találkozhatnak 
a „Nyámnyila Nyúl és a Bűvös Bubák” című kötetben, a „Bolygóvigyázók kézikönyve”-
ben pedig a környezetbarát gondolkodásról, a környezetvédelem fontosságáráról 
olvashatnak kicsik és nagyok. A fiúk számára a „Foci-akadémia” oldalain a gólkirály 
életébe nyerhetnek bepillantást, míg a lányoknak „Léna rózsatánca” varázsolhat kellemes 
perceket. A folyamatosan megújuló kiállításunk könyvei kölcsönözhetőek, reméljük, 
mindenki talál megfelelő olvasnivalót. 
Baley Endre: „Azt a macska bajszát” – állati huncutságok 
Nagycsoportos óvodások és elsős kisdiákok részvételével zajlott Baley Endre humoros 
verses előadása a Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából. A már több kötetet 
megjelentetett írót hamar szívükbe zárták a kicsik, hiszen játékosan együtt fedezték fel a 
versek világát. A gyerkőcöknek nagyon tetszettek a szerzemények, ugyanis hozzájuk, 
róluk szólnak. Elhangzottak többek között évszakokkal kapcsolatos, állatos versek is, a 
vicces sorokon jót derültek a kicsik, hiszen illusztráció is tartozott az előadott művekhez. 
Természetes nem hiányozhatott Orgona László előadóművész sem, aki megzenésítette 
Bandi költeményeit. Végül a „Birzes-borzas daloló, abc-be boruló” című kötetből 
hallhattak jobbnál jobb nyakatekert nyelvtörőket.  
Mikulás-váró bábelőadás  
A Napvirág Bábcsoport volt könyvtárunk vendége Mikulás napja alkalmából. Elsőként 
egy játékmackó történetét tekinthették meg az érdeklődők, aki szerető gazdára talált egy 
kislány, Panni személyében. Ezután egy kis szünet következett, amikoris az óvónőkkel 
közösen énekelt a lelkes közönség karácsonyi és télapós dalokat. A másik bábjáték pedig 
egy bátor kisnyusziról szólt, aki nagy nehézségek árán, de visszajuttatta a Mikuláshoz 
elveszett keszkenőjét. Mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon élvezték a műsort, 
hiszen az óvónénik vastapsot kaptak. 
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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