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Hónap Könyvtári munka 

 

Szeptember 1. Tankönyvkölcsönzés lebonyolítása 2016.09.01. 

2016.09.30. 

2. Őszi versek, versek az őszről,  az ősz szépségei 

versekben - andalogjunk együtt egy kicsit az 

irodalom őszi lapjain…...- rendhagyó irodalom 

óra a 2. osztályokban 

3. A már kikölcsönzött dokumentumok felkutatása, 

egyeztetése, állományrendezés  

Október 1. 2016.10.03. Az Idősek Világnapja alkalmából 

köszöntsük az időseket a 8.osztályosok 

közreműködésével  – a Platán Gondozási 

Központban  

2. 2016.10.14. Gyere, mondok mesét neked - 

óvodásoknak és az általános iskola 1.évfolyam 

tanulóinak, népmese- mondó, népmese felolvasó 

program. Csatlakozás a Magyar Olvasó-társaság 

által szervezett népmese- mondó és népmese 

olvasó mozgalomhoz 

3. Mesekönyvek kiállítása a könyvtárban  

4. Kalandozás Lázár Ervin meséiben. Játékos 

feladatok, nyeremény egy-egy apró ajándék 

5. Új könyvek megrendelése 

November 1. 2016.11.11. Mesebeli 6 próba a mesevárban – 

mesevetélkedő 2 – 4. osztályos tanulóknak 

2. Új könyvek bemutatása, rövid ismertetés, 

mesekönyv kiállítás 

3. Vers- és képregényíró pályázat meghirdetése 

December 1. Egy könyvből felolvasás és szerepként alakítása 

2. 2016.12.15. Az 5. osztály tanulóival ellátogatunk a 

helyi Platán Gondozási Központba és műsorral 

köszöntjük őket – Karácsony felé közeledve 

témában 

3. Könyvajánlás a téli szünidőre 

4. Régi könyvek kiállítása 



Január 1. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 

irodalmi összeállítás 

2. „ Köszöntlek, tél! Te szépíted, nagy virággá te 

építed ezt a fát…”  a tél szépségei versekben és 

elbeszélésekben  

3. Olvassuk fel legkedvesebb verseinket ! – 

versbemutatás, illusztráció készítése 

Február 1. Milyen is a farsangi bál ?  - megismerhetjük  

Gyárfás  Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés 

Gyula, Garai Gábor műveiből   

2. Évfolyamok szerinti könyvismertető foglalko-

zások, könyvajánlások, egy konkrét könyv 

bemutatása 

3. Ismerkedés a város történetével 

Március 1. 2017.03.15. – Csatlakozunk az össznépi 

versmondáshoz – az iskola valamennyi diákja 

együtt szavalja el a Nemzeti dalt  

1. Tavaszi ébredés – irodalmi foglalkozás alsó 

tagozatos csoportoknak 

2. Linkajánló – mesék és játékok – kicsiknek és 

nagyobbaknak(tanároknak, diákoknak és 

szülőknek egyaránt)  

Április 1. A ló meséinkben, szépirodalmunkban -  irodalmi 

összeállítás 

2. „A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az 

év minden egyes napján”április .11.a költészet 

napja – alkalmából – emlékezzünk legnagyobb 

költőinkre - József Attila Szállj költemény című 

versére  a tanulók léggömbökbe rejtett verssorokat 

engedhetnek a magasba 

Május 1. 2017.május 10. Madarak és fák napja - versek, 

mesék, mondókák, találós kérdések 

2. Meséről – mesére diafilmek vetítése 

Június 1. Kikölcsönzött könyvek visszavételezése 

2. Éves kölcsönzés lezárása 

 


