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Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
2019/2020.évi könyvtári munkaterve 

 
 
 

Hónap Könyvtári munka 

Szeptember 

1. Tankönyvkölcsönzés lebonyolítása 2019.09.01. – 2019.09.30. 

2. A már kikölcsönzött dokumentumok felkutatása, egyeztetése, 

állományrendezés 

3. „ A népmese az olvasás táltos lova „ – A Népmese Napja alkalmából – 

népmese olvasó verseny 1 – 4. évf. tanulók részére .  Csatlakozás a Magyar 

Olvasótársaság által szervezett népmese mondó és népmese olvasó 

mozgalomhoz 

Október 

1. Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntsük az időseket a 6.osztályosok 

közreműködésével – a Platán Gondozási Központban 

2. Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja   

3. A fák titkos szíve – mese feldolgozása 1.b. osztály 

4.  Új könyvek megrendelése  

November 

1. „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak” – őszre hangolódás -  andalogjunk 

együtt egy kicsit az irodalom őszi lapjain - fedezzük fel versekben, 

leírásokban 

2. Kalandozás meseországban  – mesevetélkedő  2 – 4. osztályos tanulóknak  

3. Új könyvek bemutatása, rövid ismertetés a könyvekről 

4. Az én barátom – novellaíró pályázat meghirdetése 2-8.osztályos tanulóknak 

5. Könyv- és könyvtárhasználati óra  2.osztályban 

December 

1. A megszerzett tudásnak ára van, amiért meg kell küzdeni ! – a pálya-

választás nehézségei – hosszú vándorút a mesébe a 8.a.osztály tanulóival. 

2. Már közeleg a tél!– versek, mesék a hóemberről  

3. A karácsonyi ünnephez közeledve – az 5.osztály tanulóival ellátogatunk a 

helyi Platán Gondozási Központba és műsorral köszöntjük az otthon lakóit  

4. Tél szépségei az irodalomban (1.b és 2.b osztály) 

5. Könyv- és könyvtárhasználati óra (5.a és 5.b osztály) 

6. Könyvajánlás a téli szünidőre 

Január 

1. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett irodalmi összeállítás 

8.osztály tanulóinak 

2.  „Lehullott egy falevél, szelek hátán útra kél, …” fedezzük fel a tél 

szépségeit az irodalomban 
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Február 

1. A BÁTOR TENGELICE (mese feldolgozása- 1.b osztály) 

2. Hóvirág az irodalomban – irodalmi foglalkozás alsó tagozatos 

csoportoknak 

3. BÁTORSÁGRA FEL ! - Bosnyák Viktória: Mantyusok – Bátorság, Tomi !  -  

könyvismertetés (1.a – 1.b osztály ) 

4. Könyv- és könyvtárhasználati óra (4.a és 4.b.osztály) 

Március 

1. „Az idő levette már szél- és fagy- és eső-csuháját?”- tavaszi ébredés – 

tavasz köszöntése versekkel (2 – 3.osztály). 

2. „Olvassunk egymásnak kedvenc meséinkből - felolvasó összejövetel 1. – 4. 

osztály tanulóinak  

3. AMÁLIA – A világ legszomorúbb boszorkánya (mese dramatizálása ) 

4. Linkajánló – mesék és játékok – kicsiknek és nagyobbaknak  

Április 

1.  „ A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden egyes 

napján” „ – április 11. a költészet napja – alkalmából emlékezzünk 

legnagyobb költőinkre  

2. Könyvforgató program – kinőtt gyerekkönyvek csereberéje 

3. Könyv- és könyvtárhasználati óra (felső tagozatosoknak) 

4. Április hónapja  (Kányádi Sándor verséből készült videó összeállítás) 

Május 

1. Anyák napi műsor a Platán Gondozási Központban 6.osztály 

2. Versek, mesék a búzáról, malomról, pékről és kenyérről - 3.osztály 

3. Fekete István Kele c. regényéből készített video összeállítás bemutatása 

4.  Olvasók napja - Népszerű, mese vagy ifjúsági regényírót hívunk vendég- 

ként könyvtárunkba, hogy beszéljenek a gyerekeknek az írásról, a művek  

születéséről 

5. Madarak és fák napja  (5-8.osztály) 

6. A már kikölcsönzött könyvek felkutatása, egyeztetése (2-8.osztály) 

Június 

1. Szünidei könyvajánló (1-4.osztály) 

2. Kikölcsönzött könyvek visszavételezése 

3. Éves kölcsönzés lezárása 

 


