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ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN - 
KÉPES BESZÁMOLÓ 

 
A legkisebbeknek (0-2 éves korig) szóló programjaink 

 

 
 

Az újév negyedik napján vártuk a családokat az Örömkörbe. Horváth-Rashed Piroska 
gyógytornásszal mozgásos játékokat tanultak, mondókáztak, énekeltek a résztvevők.  
 

 
 

Februárban „Babusgató” mondókás játékokat tanított a kicsiknek és szüleiknek Godina 
Mónika gyógytornász. Erre az alkalomra a Lóg a lába, lóga… címmel megjelent mondókás 
gyűjteményéből válogatott a gyerekeknek. 
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A következő programon Baba-Mama Angol címmel bemutató órát tartott Tóth Eszter és Nagy 
Réka tanárnő. Németh Eszter TB szaktanácsadó pedig a következő témákkal várta az 
érdeklődőket: családi adó- és járulékkedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény 
(CSOK), család és támogatások, gyed extra, stb.  
 

 
 

„Kerekítő: Mondókás móka” címmel Vajda Margit zenepedagógus készségfejlesztő 
játékokkal szórakoztatta a gyerekeket, ami hatékonyan járult hozzá a fejlődésükhöz. Erről a 
programunkról a Zalai Hírlap az első oldalon számolt be. 
 

 
 

Májusban sokféle csörgővel, ritmikus dalokkal „Tilinkó zenebölcsi”-s foglalkozást tartott a 
könyvtárban Csizyné Gócza Ildikó zenetanárnő.  
 

 
 
„Áll a baba áll” – zenés, mondókás játékok Csiszárné Gáspár Edit tanárnővel a júniusi 
foglalkozáson. 
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A 3-6 évesek részvételével megvalósított programjaink 
 

 
 
Első alkalommal „Szederinda-rinda” címmel moldvai táncos, dalos népi összeállítást készített 
barátaival Gaál Péter a gyerekeknek. Korona és csillag készítésével kezdődött a műsor, majd a 
munka közben két dalt is megtanulhattak a gyerekek. Ezek egyike volt „Az éjszaka kicsoda?” 
című dal. A foglalkozás a karácsonyi ünnepkörből átvezetett bennünket a vidám farsangba. 
Az átmenetet különböző hangszerekkel (hegedű, furulya, gitár) is érzékeltették. 
 

 
 

Februárban: Itt a farsang, áll a bál… zenés tornával és tánccal Tóth-Árvai Viktória tánctanár 
foglalta le a gyerekeket. Miután a sok mozgástól kellemesen elfáradtak a gyerekek, Hardi 
Edina meséjét hallgathatták meg a farsangi bohócról.  
 

 
 

A márciusi programunkat már nagyon sokan várták, hiszen ez alkalommal Csapody Kinga 
írónővel lehetett találkozni. Nem hagyományos író-olvasó találkozó volt ez, hiszen a gyerekek 

70 

 



TUDÓSÍTÁSOK 

és a felnőttek által is kedvelt szerző interaktív módon beszélt a könyveiről, s rajzos 
feladatokat is adott a kicsiknek. A megbeszélt 45 perces foglalkozás helyett a gyerekek és 
szüleik örömére másfél órásra nyúlt a találkozó. 
 

 
 
A tavasz ébredése címmel bábműsort hoztak a Napravár Waldorf Óvoda óvónői.  
 

 
 
Az óvodások az angol nyelvvel ismerkedtek játékos, rajzolós formában. Domján Károlyné 
óvónő méhecskékről szóló mesét hozott, majd a mese jótékony hatásáról beszélgetett a 
szülőkkel. 
 

Játszóházak 
 
Minden Örömkörbe igyekeztünk valamilyen kézműves foglalkozást is becsempészni, hiszen 
tapasztalataink szerint ezeket nagyon kedvelik a gyerekek, s a szülők is szívesen 
bekapcsolódnak a különböző játékok, tárgyak elkészítésébe. A játszóházakban sokféle, 
később is használható dolgot készíthettek a gyerekek, különféle anyagok felhasználásával, 
különböző technikák alkalmazásával. A félév során bohóc figura, álarc, téli tájkép, húsvéti 
nyuszi, szívecske, virág, méhecske is készült a foglalkozásvezetők irányításával. A 
környezettudatosság jegyében természetes anyagokat (rafiát, gyékényt) is hajtogathattak a 
résztvevők, s a program végén Naptündéreket és Napúrfikat vihettek haza 

 
 

Horváthné Jóna Mária 
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