
Tornázz online!
Borbás Gabriella aerobik- és step aerobik, pilates oktató, preventív
gerinctorna edző
Élő közvetítés a könyvtár facebook oldaláról:
https://www.facebook.com/brodykonyvtar
2021. március 18. 17.00

Kortárs Kihívás a myQuiz platformon! 
Toplistás szerzőkről és toplistás könyvekről találsz meglepő és kevésbé
meglepő információkat a kvízben. Élőben itt:
https://www.facebook.com/brodykonyvtar/
2021. március 23. 18.00

Palinta - Mondókázzunk együtt!
Közös mondókázás, játék, ének 0-3 éves korig. A programhoz csatlakozási
linket a következő email címről lehet kérni: gyermekkonyvtar@brody.iif.hu
2021. március 24. 10.00

Diskurzus - Szakmai program a Heves megyei könyvtárosok
továbbképzésére
A programhoz csatlakozási linket a következő email címről lehet kérni:
gyermekkonyvtar@brody.iif.hu
2021. március 25. 09.30 

Programok élőben

2021. március 18-25.

Kapcsolódjon hozzánk, kapcsolódjon ki velünk!

https://www.facebook.com/brodykonyvtar
https://www.facebook.com/brodykonyvtar/


Heves megye híres szülöttei 
Helytörténeti előadás Heves megyéből származó ismert művészekről.
Az előadás megtektinthető a Youtube-on: https://www.youtube.com/watch?
v=Bspv8hE0pEA
2021. március 25. 

Heves megye híres szülöttei
Felnőtt korosztálynak szóló játék híres Heves megyei művészek, sportolók
pályafutásának felidézésére. A kvíz itt érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaIpcDdh2HIGSO5lMFybHqJy
8ehcIo7hpuf_c1XzR3c2X_fg/viewform
2021. március 18-25. 

Heves megye földrajza 
Ha szeret túrázni, kedveli a földrajzot, az alábbi pár kérdés megválaszolása
nem jelent Önnek gondot!
A kvíz itt érhető el: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex9DLrhLx-
a4asf8qxiCg-0BuC4baQWGPaSmsK_Lu76Tg9rQ/viewform
2021. március 18-25.

Városfoglaló játék - Virtuális barangolás Egerben
A bejárható virtuális séták során megismerhetők a Hatvani, a Rác, a Cifra
és a Maklári hóstyák nevezetes épületei, szokásai.
A játék honlapja: https://egervarosfoglalo.hu/

Helyi értékeink 

2021. március 18-25.

Kapcsolódjon hozzánk, kapcsolódjon ki velünk!

https://www.youtube.com/watch?v=Bspv8hE0pEA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaIpcDdh2HIGSO5lMFybHqJy8ehcIo7hpuf_c1XzR3c2X_fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex9DLrhLx-a4asf8qxiCg-0BuC4baQWGPaSmsK_Lu76Tg9rQ/viewform
https://egervarosfoglalo.hu/


Kölcsönözz könyvtárost! - Online meseolvasó
Kisgyermekes olvasóinknak ajánljuk ezt a programot. Egyéni felolvasást
tartunk friss könyvtári könyveinkből online alkalmazással. A programhoz
csatlakozási linket a következő email címről lehet kérni:
gyermekkonyvtardjp@gmail.com
2021. március 18-25.

Ismered a Rumini szereplőit? - Üsd a vakondot!
Internetes játék Berg Judit Rumini című könyvéhez. 
A játék itt érhető el: https://wordwall.net/resource/12739989/
2021. március 18 – 25.

Mondókás szókereső - Kitalálod, melyik ez a mondóka?
A szókeresőben el vannak rejtve egy mondóka szavai, ezt megtalálva
össze lehet rakni a mondóka szövegét.
A szókereső itt érhető el: https://wordwall.net/resource/12745158
2021. március 18 – 25.

Bródy Fiesta - Internetes totó írókról és műveikről
A totó hibátlan kitöltői között könyvjutalmat sorsolunk ki.
2021. március 18-25.

Légy te is Versfestő! - alkotópályázat mindenkinek
Várjuk legkedvesebb verseik illusztrációit, melyek készülhetnek tetszőleges
méretben és bármilyen technikával. Részletek: https://brody.iif.hu

2021. március 18-25.

Kapcsolódjon hozzánk, kapcsolódjon ki velünk!

Játék, totó, mese 

https://wordwall.net/resource/12739989/
https://wordwall.net/resource/12745158
https://brody.iif.hu/node/40157

