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BETŰSPAGETTI 
 

Mintaprogram bemutatása Az én könyvtáram országos projekt keretében 

  

A mintaprogram alapvetően 3-4. osztályos, (ki lehet próbálni 5. osztályosban is) sajátos 

nevelési igényű gyerekek számára készült, akik tanulási zavarral, nehézséggel küzdenek. 

Számukra ez az értő olvasást, és a szóbeli valamint az írásbeli kifejezőképességüket is 
folyamatosan nehezíti. A program kiegészítő foglalkozás könyvtári környezetben.  Az 
integrált iskolai oktatásban résztvevő tanulók tanítási óráihoz, játékos feladatokat, 
módszertani ötleteket tartalmaz. Megvalósítható tanórán, de vetélkedőn, napközis 

foglalkozáson, valamint tematikus olvasótáborban is jól alkalmazható. 

A program a szövegértés fejlesztésen és olvasásnépszerűsítésen kívül hozzájárulhat a 
gyermekek önismereti, közösségi és táras kompetenciájának javításához, új ismeretek, 

szépirodalmi műfajok, mint mese, műmese, vers fogalmának megtanításához. Kapcsolódhat 
tantárgyakhoz, környezetismeret, rajz és vizuális technika. A modul egy felkészítő, 
módszertani segédlettel indul, ezt kiegészítik a célok, fejlesztési területek, a programban rejlő 
lehetőségek, megvalósítási ötletek. 

 

 

Bonyhád - Városi Könyvtár, a mintaprogram kipróbálás helyszíne, 4. osztályosokkal 
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A mintaprogram kipróbálásakor a gyerekek 

közt volt olvasási nehézséggel küzdő és 
halmozottan hátrányos helyzetű is. Nagyon jó 

volt tapasztalni a segítő, odaforduló 
magatartást a csoportmunkán belül. A 

gyerekek a játékos ráhangoló feladatok után 

az óra első felében megismerkedtek Nyulász 
Péter: A fürdők réme című meseregényének 
egy fejezetével, és erre épültek a feladatok. 

Történetmesélés, activity, képkirakó, 

ismerekedés a szerző életével, vidám 
olvasáskártyák. A foglalkozás végén a 

gyerekek pozitív élményekkel távoztak, 

elmesélték, hogy az író bácsi (Nyulász Péter) 

nemrég járt is a könyvtárban, és nem is 

tudták, hogy ez az új detektív regénye már 

kölcsönözhető. Többen jelezték, hogy szeretik 
a nyomozós humoros könyveket, mert 

azokkal „jókat lehet lazulni”. Nekem is jó 

visszajelzés, hogy így is lehet az olvasást 

népszerűsíteni, csak a jó könyvet kell hozzá 
megtalálni, és kicsit rá kell hangolni a 

gyerekeket.  

A programban szerepel még Varró Dániel: 

Lecsöppenő Kecsöp Benő címú verse is, amit 
megismerve a gyerekek játékos formában 

feldolgozhatnak (versleves főzés, puzzle, 
ketchup recept;). Minden modul végén 

ellenőrzés, és dicséret kártya, valamint 
motivációs ajándék szerepel, illetve közös véleményalkotás a foglalkozásról. A modulban van 

még egy összegző ismeretrendszerező blokk is, ezeket lehet egymásra és külön-külön is 

megoldani.  A program végén kortárs mesekönyv ajánló is van, ami segítség lehet a további 

foglalkozások tervezéséhez.  

 

 

Tóth Renáta 

  
 

 
 


