
SZLEZÁKNÉ MOLNÁR KATALIN könyvtáros (Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és 
Könyvtár, Oroszlány) 

Témakörök: 

3 - 4 osztály: Az óceánok világa, Csukás István meséi (1-2 osztályosoknak is), Dino-szauruszok a múlt 
urai, Népmesék csodálatos lényei. 

5 - 6 osztály: Az óceánok világa, Dinoszauruszok a múlt urai. 

7 - 8 osztály: Olvasni igenis jó!, Kedvenc sportjaim - magyar sportolók, Nick és Tesla Laboratóriuma - 
kísérletek a konyhában. 

1 - 4 osztály: Tavasz - ébred a természet két foglalkozás korcsoport szerint. 

1 - 4 osztály: Kedvenceink, ahogy ők szeretik - a hobbiállat tartás titkai. 

2 - 4 osztály: Rajzfilm és animáció - mesék régen és ma. 

1 - 4 osztály: Farsang - néphagyományok, népszokások. 

1 - 4 osztály: Bűbájoló Luca nap - néphagyományok, népszokások. 

5 - 6 osztály: Az ősz színei - természetről színesen színekkel. 

5 - 6 osztály: Harry világa - a  J.K.R. mesék varázslata. 

Új foglalkozások: 

- A négy évszak Weöres Sándor verseivel: óvodásoknak és 1-2. osztályosoknak 

- Gévai Csilla: Nagyon Zöld Könyv -  Éljük! Védjük! Szeressük!: az általános iskola 3-6. 
osztályosainak 

- Körforgás a természetben - Madarak, növények, pillangók, békák életciklusairól: 1-4. osztály 

- Víz Világnapja: a témáról óvodásoknak, kisiskolásoknak 

Foglalkozásai általában 45 perc és 60 perc között mozognak, igazodva az igényekhez. A foglalkozások 
interaktívak, képek, játékok, feladatok, zenei bejátszások, kézműves foglalkozások színesítik. Fontos 
eleme a beszélgetés - kérdések és válaszok. A szükséges eszközöket (laptop, hangfal, olló, ragasztó, 
kartonok, egyéb anyagok) biztosítja. A foglalkozások ideális létszáma 15-25 fő. 

A helyszínre gépkocsival érkezik. Hétfő, kedd és szerdai napokon tudja a foglalkozásokat vállalni, 
délelőtti és délutáni órák is megfelelnek. Időpont egyeztetésre kb. két héttel korábban szüksége van. 

 

DOMÁNYI ZSUZSANNA könyvtáros (Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata) 

Könyvtári foglalkozások: 

1. Papírszínházas mesélés, majd ezt követően kéréstől függően - a meséhez illeszkedően - 
kézműves foglalkozás, játék, vagy drámajáték. Pl.: Arany László: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja, A három kismalac, Thierry Chapeau: A csodapalást, Janikovszky Éva: Bertalan 
és Barnabás, Lázár Ervin: A hétfejű tündér (1-3. osztály). 
Tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó mesék: Yannick Lefrançois: A Tavaszi Nyúl, Tasi Katalin: 
Vízcsepp, Géraldine Elschner: A kék ló; Téli ünnepkörhöz kapcsolódó mesék: Thierry 
Chapeau: Fenyőlegenda; Grimm: Holleanyó; Kínai népmese: Visszajött a répa. 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2. Egészséges életmód megismertetése a táplálkozás tükrében. Zöldségek, gyümölcsök 
jótékony hatása szervezetünkre. Beszélgetés a vitaminokról. Játékos feladatok, könyvek 
bemutatása e témában, vidám testmozgás zenére. (1-3. osztályosok) 

3. Lackfi János: Kövér Lajos, Kövér Lajos aranykeze című meseregényei. A meséhez 
kapcsolódó dramatikus játék és játékos feladatlap közös kitöltése. (4-6. osztály) 

4. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika című meseregénye. A meséhez kapcsolódó 
dramatikus játék és játékos feladatlap közös kitöltése. (4-6. osztály) 

5. Berg Judit: Rumini és Rumini Zúzmaragyarmaton című meseregényei. A meséhez 
kapcsolódó dramatikus és ügyességi játék, feladatlap közös kitöltése. (4-6. osztály) 

6. E. T. A. Hoffmann: Diótörő és egérkirály című meséje. A meséhez kapcsolódó dramatikus 
játék és játékos feladatlap közös kitöltése. (4-6. osztály) 

7. Állatmesék a gyerekirodalomban. Egeres mesék. Dramatikus játékok, feladatlap. (4-6. 
osztály) 

8. Szabó Magda: Tündér Lala című meseregénye. A meséhez kapcsolódó dramatikus játék és 
játékos feladatlap közös kitöltése. (4-6. osztály) 

9. Tasnádi István: A kőmajmok háza című ifjúsági regénye. A meséhez kapcsolódó 
dramatikus játék és játékos feladatlap közös kitöltése. (4-6. osztály) 

10. Lakatos István: Dobozváros című meseregénye. A meséhez kapcsolódó dramatikus játék és 
játékos feladatlap közös kitöltése. (6-8. osztály) 

11. Tasnádi István: Időfutár című ifjúsági regénysorozata. A regényhez kapcsolódó dramatikus 
játék és játékos feladatlap közös kitöltése. (6-8. osztály) 

12. 182 éves a magyar színjátszás. Hogyan hatott a vándortársulatok, vándorszínészek munkája a 
magyar nyelvre? Csodaceruza folyóirat és a Nemzeti Színház Magazinja segítségével e téma 
körüljárása. pl. Petőfi Sándor: A tintásüveg című verse. (7-8. osztály) 

13. A detektívregény története. A detektívregény megjelenése a kortárs ifjúsági irodalomban 
példák bemutatásával. (7-8. osztály) 

14. Anne Frank naplója. Könyvbemutató. Ismeretterjesztő feladatlap a témában. Beszélgetés az 
izmusokról, Anne terveiről az írással kapcsolatban. Érzékenyítés. (8. osztály) 

 
A települések listája, ahol vállalja a foglalkozásokat: Szomód, Baj, Dunaalmás, Neszmély, Naszály, 
Kocs, Környe, Szárliget, Gyermely. 

 

GOLDSCHMIDT ÉVA könyvtáros (Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata) 

Témák: 

Papírszínházi foglalkozás - Egy igazán pöttyös nap (1-2. osztály) 

A hiú király - népmese feldolgozás (2-3. osztály) 

Csodálatos állat-és növényvilág (3-5. osztály) 

Brummogó - medve mesehősök nyomában (1-3. osztály) 
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Lételemünk a víz (3-4. osztály) 

Anne Frank, az író (5-8. osztály) 

A foglalkozásokat csak az alábbi településeken tudja az előadó megtartani: Tarján, Héreg, Gyermely, 
Bajna, Vértestolna, Tardos. 
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