TANULJ ÉS JÁTSSZ A BR
KÖNYVTÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK RÉSZÉRE

ÖSSZEFOGÁS A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓDÉRT a TOP-6.3.2-15EG1-2016-00001 azonosítószámú, Belvárosi terek komplex megújítása című
projekt megvalósításához szükséges "Környezettudatos és integrált szemlélet
erősítése a lakosság körében" című programsorozat keretében

DYVAL!

KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGÁK!
Mit ad egy korszerű könyvtár?
Friss és érdekes olvasnivalót, korszerű informatikai hozzáférést,
barátságos, kellemes környezetet – benne olyan közösségi
szolgáltatásokkal, melyek megérintenek és megszólítanak
bennünket: irodalmi találkozásokkal, helyismereti játékokkal,
ismeretterjesztő előadásokkal, mesefoglalkozásokkal és
játékokkal.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi
programkínálatát úgy állítottuk össze, hogy kreatív, játékos és
informatív eszközökkel segítse a nevelési-oktatási munkát az
Önök intézményében is.
Bízom abban, hogy minden pedagógus a diákok érdeklődése szerint tud választani, s ajánlatunk
gazdagítja az iskola pedagógiai programjának megfelelő tanórai vagy tanórán kívüli programok
megvalósítását.
Bízunk abban, hogy kínálatunkkal ezévben is sok olyan sikeres könyvtári program valósul meg,
mely maradandó könyvtári élményt jelent mindenki számára.
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató

RÉSZLEGEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Központi könyvtár
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. sz.

Gyermekkönyvtár
3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 1.em. 105.

Felnémeti fiókkönyvtár
3300 Eger - Felnémet, Kovács Jakab u. 35.

Felsővárosi fiókkönyvtár
3300 Eger, Kallómalom u. 88.

Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18. sz.
A programfüzetben meghirdetett könyvtári foglalkozások ingyenesek.
Amennyiben választott foglalkozásaink közül, kérjük hogy - egyeztetés céljából - a foglalkozás
leírásában megadott programgazdával vegye fel a kapcsolatot. Köszönjük!
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AZ ÁLLATOK NYELVÉN TUDÓ JUHÁSZ
NÉPMESE

Hagyományos mesemondás bábokkal színesítve. Mondóka,
mese, körjáték. Kézművesség: kígyó készítése.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: kisiskolás
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felnémeti
fiókkönyvtár, Felsővárosi fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pintérné Pordány Mária, tel.: 36 / 310-363
e-mail: ppmarcsi@brody.iif.hu

BŰNTÉNY A KÖNYVTÁRBAN DETEKTÍVJÁTÉK
A foglalkozás első felében megismerkedünk egy nyomozás
szereplőivel, folyamatával. Ujjlenyomatot veszünk és
„Elvegyülni – kiválni” játékot játszunk. Ha már megvannak a
nyomozás szereplői, indulhat a detektívjáték! A diákok feladata
lesz a nyomok felvétele, kivizsgálása, a beérkező eredmények
elemzése, a tanúk meghallgatása. De vajon ki lehetett az
elkövető….?
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Ajánlott korosztály: 8. osztály
Helyszín: Központi könyvtár
Programgazda: Szécsényi Orsolya tel.: 36 / 516-632
e-mail: szorsolya@brody.iif.hu

A CSODAPIKULA
TÜNDÉRES MESE
Mese a testvéri szeretetről, gonoszságról. Hagyományos
mesemondás, memóriajáték. Kézművesség: tündér készítés.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: kisiskolás
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felnémeti
fiókkönyvtár, Felsővárosi fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pintérné Pordány Mária, tel.: 36 / 310-363
e-mail: ppmarcsi@brody.iif.hu
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CSÓKOLOM, PÓKMAJOM!
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
Olvasásnépszerűsítő felfedezőút a kortárs gyermek- és ifjúsági
irodalomban. Játék és mese mai szerzők írásaival, verselés sok
humorral, nevetéssel.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: 3-4-5. osztály
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes, tel.: 36 / 517-576
e-mail: szaboagi@brody.iif.hu

EGY ROPI NAPLÓJA
A NAGY KÖNYVTÁRI KALAND
Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozás Jeff Kinney:
Egy ropi naplója könyvsorozatának felhasználásával.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: felső tagozat
Választható helyszín: Zenei és idegen nyelvi
gyűjtemény
Programgazda: Zsoldos Marianna, tel: 36 / 517-599
e-mail: zsoldima@brody.iif.hu

ÉLJEN A GRUND!
A Pál utcai fiúk című regény élményalapú feldolgozása
beszélgetéssel, társasjátékkal
A foglalkozáson beszélgetünk Molnár Ferencről, a mű
keletkezési körülményeiről. Az elméleti bevezető után a
társasjáték keretein belül összecsapnak a Pál utcai fiúk és a
Vörösingesek!
A foglalkozás időtartama: 45 perc (filmnézéssel 90 perc)
Ajánlott korosztály: 5-6. osztály
Választható helyszínek: Központi könyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár
Programgazda: Szécsényi Orsolya tel.: 36 / 516-632
e-mail: szorsolya@brody.iif.hu
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FELFEDEZEM A KÖNYVTÁRAM!
KÖNYVTÁRTÚRA
Mi mindent lehet csinálni egy könyvtárban? Ismerjük meg
játszva a könyvtárat! Interaktív, játékos könyvtárbemutató
foglalkozás, ahol a „túrázók” megismerkednek a könyvtárral,
könyvtárhasználattal és irodalmi élményt szereznek.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Ajánlott korosztály: alsó és felső tagozat
Választható helyszín: Központi könyvtár
Programgazda: Bodor Katalin, tel.: 36 / 516-632
e-mail: vkati@brody.iif.hu

FURULYÁS PALKÓ
BENEDEK ELEK MESÉJE
Mesemondás mondókázással, énekes dramatizálással,
egérbáb készítéssel.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pauer Erika, tel.: 36 / 310-363
e-mail: paueri@brody.iif.hu

GILITRÜTT, A GONOSZ TÜNDÉRMANÓ
IZLANDI NÉPMESE
Hagyományos mesemondás énekes játékkal,
memóriakártyákkal, zenehallgatással, melynek során a
gyerekek megismerkedhetnek a szövés-fonás kellékeivel és
az izlandi nép kultúrájával is.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár
Programgazda: Pauer Erika, tel.: 36 / 310-363
e-mail: paueri@brody.iif.hu
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A GYÖNGYSZEMŰ LÁNY
Érzékenyítő foglalkozás Boldizsár Ildikó meséje alapján,
énekléssel, játékkal fűszerezve, melynek során
megismerkedünk a szerző gyerekek számára írt
mesekönyveivel is.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pauer Erika, tel.: 36 / 310-363
e-mail: paueri@brody.iif.hu

A GYŰRŰ ÚTJA
TÁRSASJÁTÉK ÉS ELŐADÁS GÁRDONYI GÉZA
EGRI CSILLAGOK CÍMŰ REGÉNYE ALAPJÁN
Tudtad, hogy Gárdonyi Géza párbajozott, feltalálta a
vízibiciklit, egyedi titkosírást használt, vagy - többek közt - dr.
Black William álnéven is publikált? Ismerjük meg a titokzatos
Gárdonyit, és kísérjük végig a gyűrű útját!
A foglalkozás időtartama 60 perc
Ajánlott korosztály: 5-6. osztály
Választható helyszínek: Központi könyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Szabó Eszter, tel.: 36 / 517-576
e-mail: szeszter@brody.iif.hu

ILLIK, NEM ILLIK? KIS ILLEMTAN
A technológiai fejlődésnek köszönhetően sokszor olyan
helyzetbe kerülünk, melyekkel még nem találkoztunk, pl.
hogyan írunk SMS-t vagy egy hivatalos személynek e-mailt?
Nem is olyan egyszerű eligazodni az illemszabályok között,
de mi megpróbáljuk!
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: felső tagozat
Helyszín: Központi könyvtár, Felsővárosi fiókkönyvtár
Programgazda: Szécsényi Orsolya, tel.: 36 / 516-632
e-mail: szorsolya@brody.iif.hu
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JÁTSSZUNK SZÍNHÁZAT!
MESÉK ÁRNYSZÍNHÁZI BÁB-TECHNIKÁVAL
A foglalkozásokon a zene, a mozgás, a természethez
kapcsolódás kap fontos szerepet a mesehallgatás mellett.
Közös alkotással zárjuk a programot.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: kisiskolás
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter, tel.: 36 / 310-363
e-mail: feszter@brody.iif.hu

KAMISHIBAI MESE
A japán papírszínház megismertetése, népszerűsítése,
játékkal, kézművességgel tarkítva.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat, felső tagozat
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felnémeti
fiókkönyvtár, Felsővárosi fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pintérné Pordány Mária, tel.: 36 / 310-363
e-mail: ppmarcsi@brody.iif.hu

KI JÁTSZIK ILYET?
Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg
környezetét és a világban zajló eseményeket. Játéktörténeti
kalandozásaink során megismerkedünk az ókori és középkori
ember játékaival, amelyeket ki is próbálunk. Lesz malmozás,
kockavetés és kártyajáték. Mert játszani jó!
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: 2-3-4. osztály
Választható helyszínek: Központi könyvtár, Felnémeti
fiókkönyvtár, Felsővárosi fiókkönyvtár
Programgazda: Szécsényi Orsolya tel.: 36 / 516-632
e-mail: szorsolya@brody.iif.hu
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KUFLI KALANDOK
DÁNIEL ANDRÁS MESÉI
A kuflikkal csupa meglepetés és furcsaság az élet.
Legtöbbször békésen induló napjaik bonyodalmas kalanddá
változnak. Még szerencse, hogy jó barátok, ezért még a
legkacifántosabb helyzeteket is megoldják együtt!
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: kisiskolás
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter, tel.: 36 / 310-363
e-mail: feszter@brody.iif.hu

MÚLTUNK JÁTÉKOSAN
Eger városa számos érdekes és izgalmas történetet rejt.
A könyvtár helyismereti gyűjteményében ismerhetjük meg
ezeket a történeteket. Képeslapok, egykori újságcikkek,
fényképek segítségével barangoljuk be az egykori és a mai
várost. Fedezzük fel együtt Egert!
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat, felső tagozat
Választható helyszín: Központi könyvtár
Programgazda: Szemerszkiné Dürgő Csilla és
Szécsényi Orsolya, tel.: 36 / 516-632
e-mail: szdcsilla@brody.iif.hu

MULTIMÉDIÁS ÉNEK-ZENE ÓRA
Rendhagyó ének-zene műhely könyvtári környezetben,
multimédiás eszközökkel, videókkal, képekkel,
weboldalakkal, interaktív játékokkal.
Témák:
1. Humor a zenében
2. KlasszikuShock popritmusban
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat, felső tagozat
Választható helyszín: Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény
Programgazda: Zsoldos Marianna, tel.: 36 / 517-599
e-mail: zsoldima@brody.iif.hu
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MUSIX-BOX JUST DANCE VIDEÓJÁTÉK
Minden idők legnépszerűbb zenés ritmusjátékában a képernyőn
különböző koreográfiákat táncoló figurákat kell utánozni.
Egyszerre több diák játszhat, versenyezhet egymás ellen.
Könyvtári helyszínen Xbox One platformon, mozgásérzékelővel
nyújt közösségi élményt, fejlesztve egyben a ritmusérzéket is.
A foglalkozás időtartama: 45-90 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat, felső tagozat
Választható helyszín: Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény
Programgazda: Zsoldos Marianna, tel.: 36 / 517-599
e-mail: zsoldima@brody.iif.hu

REGE A CSODASZARVASRÓL
ARANY JÁNOS NYOMÁN
Rajzfilmvetítés, ismerkedés a történelmi háttérrel,
kézművesség.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: 5-6. osztály
Választható helyszínek: Felnémeti Fiókkönyvtár,
Felsővárosi Fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pintérné Pordány Mária, tel.:36 / 310-363
e-mail: ppmarcsi@brody.iif.hu

A RÓKA MEG A NYÚL
OROSZ NÉPMESE
Hagyományos mesemondás memóriakártyákkal, játék az
állatokkal, akik emberi tulajdonságokkal vannak felruházva.
Kézművesség: báb készítés
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: kisiskolás
Választható helyszínek: Felnémeti Fiókkönyvtár, Felsővárosi
Fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pintérné Pordány Mária, tel.:36 / 310-363
e-mail: ppmarcsi@brody.iif.hu
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SOS! ELŐADÁST TARTOK!
LÉGY KREATÍV PREZIVEL!
A Prezi egy olyan digitális vászon, melynek segítségével
hatásosan közvetíthetjük üzenetünket, a közönség pedig egy
felejthetetlen előadást kap. A prezentációs szoftver
segítségével digitálisan mesélhetjük el történetünket, kreatívan,
látványosan mutathatjuk be iskolai előadásunkat, bemutatónkat.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: felső tagozat
Választható helyszín: Központi könyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Csépányi Zoltán, tel.: 36 / 516-595
e-mail: csepanyiz@brody.iif.hu

A SZAMÁRFÜLŰ KIRÁLYFI
PORTUGÁL NÉPMESE
Gyönyörű tündérmese titkokkal, varázslatokkal, zenével,
játékkal és fabrikálással.
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár
Programgazda: Pauer Erika, tel.: 36 / 310-363
e-mail: paueri@brody.iif.hu

SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY
MAGYAR NÉPMESE
Mese a barátságról, arról, hogy egyedül bizony nem sokra
megyünk. Mesemondás, memória- és drámajátékok kézműves
foglalkozással. (A kisebbek koronát, a nagyobbak szélzsákot
készíthetnek.)
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat
Választható helyszínek: Központi könyvtár, Felsővárosi
fiókkönyvtár, Felnémeti fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Szabó Eszter, tel.: 36 / 517-576
e-mail: szeszter@brody.iif.hu
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SZERENCSE PRÓBÁLÓ KIRÁLYFI
SÁRKÁNYOS MESE
Hagyományos mesemondás, mondókával, játékkal, memória
kártyák használatával.
Kézművesség: sárkány készítése (zacskóbáb, vagy ujjbáb)
A foglalkozás időtartama 45 perc
Ajánlott korosztály: kisiskolás
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Felnémeti
fiókkönyvtár, Felsővárosi fiókkönyvtár, helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Pintérné Pordány Mária, tel.: 36 / 310-363
e-mail: ppmarcsi@brody.iif.hu

UNIKORNIS A KÖNYVTÁRBAN
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI FOGLALKOZÁS
Egy mese arról, hogy álmaink valóra válhatnak, csak hinnünk
kell bennük. Egy foglalkozás, amely után még azok is hinni
fognak az egyszarvúakban, akik eddig egy picit kételkedtek.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Ajánlott korosztály: alsó tagozat
Választható helyszín: Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény
Programgazda: Zsoldos Marianna, tel: 36 / 517-599
e-mail: zsoldima@brody.iif.hu

VILÁGÍTÓ SZAVAK
BIBLIOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS
Fókuszban a kortárs irodalom: regények, novellák, versek.
Nem fogjuk megfejteni „mire gondolt a költő”, csak arra
vagyunk kíváncsiak, hogy nekünk akkor, abban a pillanatban
mit mond a szöveg. A program irányított olvasással, kreatív
szövegalkotással segíti a résztvevők önismeretének
fejlesztését.
A foglalkozás időtartama: 60-70 perc
Ajánlott korosztály: 8. osztály (ajánlott létszám 10-15 fő))
Választható helyszínek: Gyermekkönyvtár, Központi könyvtár,
helyi iskolai könyvtár
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes, tel.: 36 / 517-576
e-mail: szaboagi@brody.iif.hu
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JELMAGYARÁZAT
alsó tagozatosoknak ajánlott foglalkozás

felső tagozatosoknak ajánlott foglalkozás

A Bródy Sándor Könyvtárban tartott rendezvényen fénykép- és videofelvétel készül, és a rendezvény
látogatója hozzájárul ahhoz, hogy az így készült fénykép- és videofelvételek a könyvtár által
nyilvánosságra hozhatóak, felhasználhatóak. Amennyiben Ön nem járul hozzá a fénykép- vagy
videofelvétel nyilvánosságra hozatalához, kérjük, jelezze kollégánknak. Köszönjük!

Kiadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Eger, 2019.
Felelős kiadó: Tőzsér Istvánné
Borító fotó: Aradi Ferenc
Fotók: https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/

Minden könyvtári foglalkozásunkon - az olvasóvá nevelés
mellett - fontos szerepet kap a részt vevő gyermekek
környezettudatos és integrált szemléletének erősítése.

