
TUDÓSÍTÁSOK 

A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR ŐSZI-TÉLI 

GYERMEKPROGRAMJAI 

Könyves Vasárnap 

 A Könyves Vasárnapon a mi intézményünk is nyitva tartott. Erre az alkalomra 
játszóházat is szerveztünk „Mesehősök papírból” címmel, Varjú Jancsit és Sün Balázst 
készíthettek a gyermekek. Az előző évhez képest sikeres volt a program, főleg azért, 
mert néhány felnőtt is betévedt. 

 
Pillanatkép a foglalkozásról 

 

Levelezős játék 

 Levelezős játékot hirdettünk „Ki tud többet az Európai Unióról?” címmel, mely-
ben a Weöres Sándor Általános Iskola diákjai vettek részt a legnagyobb számban. A 
játék négy fordulóból állt, s az alábbi Európai Unióval kapcsolatos témakörök szerepel-
tek: országok – városok, Európa élővilága, Euró, nemzetek – ételek. A verseny ered-
ményhirdetését az Önkormányzati Híradó november havi adásában tartottuk. Minden 
forduló helyes megoldói közül két-két nyertest, és akik mind a négy forduló kérdéseit 
jól válaszolták meg, egy nyertest sorsoltunk. A jutalom „Emma Hartley Sokszínű Euró-
pa” című könyve volt. A résztvevők sok új ismerettel gazdagodtak, szívesen vettek részt 
a játékban.  

Játszóház 

 Már hagyományosnak mondható a Halloween napi játszóház, mely idén is nagy 
sikert aratott. A játszóház keretein belül az érdeklődők megismerkedtek az ünnep törté-
netével. A rendezvényt 2008. október 31-én pénteken tartottuk, helyszíne a Petőfi Sán-
dor Emlékkönyvtár volt. A kézműves foglalkozás keretében boszorkányok és denevérek 
készültek. A program a legifjabb korosztályt is megszólította, hiszen óvodás részvevője 
is volt a rendezvénynek.  
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Játszóház a gelsei könyvtárban 

 

Előadás 

 Az Európai Bizottság az éghajlatváltozás elleni harcra kiemelt figyelmet fordít, 
mivel ez globális probléma, mindannyian tehetünk valamit a változásért. Még a napi 
életünkben tett apró változtatások is segíthetik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
sának megakadályozását anélkül, hogy az befolyásolná az életminőségünket. Sőt, ezzel 
még pénzt is megtakaríthatunk. Úgy gondoltam, hogy időszerű nekünk is foglalkoznunk 
ezzel a problémával. A gyermekeket szerettük volna megszólítani, s persze rajtuk ke-
resztül a családjaikat is: „Az éghajlatváltozás rajtad múlik!” címmel hirdettük meg 
programunkat, melyet elsősorban a helyi általános iskola felső tagozatos diákjai és pe-
dagógusai számára ajánlottunk. Az előadást minden diák és pedagógus nagy érdeklő-
déssel figyelte. A gyerekek feltehették kérdéseiket, amelyek megválaszolásra kerültek. 
Bízom benne, hogy akik meghallgatták Gottfried Mónika szavait, ezentúl jobban elgon-
dolkodnak azon, hogy tanárként vagy diákként környezettudatos döntéseket hozhatunk 
és változtathatunk a szokásainkon. 

 A téli szünet első két napján, szintén a könyvtárba hívtuk és vártuk a gyermeke-
ket, december 22-én és 23-án karácsonyi játszóházat tartottunk.  

 Immár harmadik alkalommal szerveztük meg december hónap folyamán a jóté-
konysági gyűjtést olyan tárgyakból /ruhanemű, cipő, játék, konyhai felszerelés, stb./, 
amelyek a háztartásokban már feleslegessé váltak, nincs rájuk szükség, de még használ-
hatók. A felajánlott adományokat a Karácsony előtti pénteken és szombaton osztottuk 
szét azok között a családok között, akik igényt tartottak rá. A felajánlásokat ezúton is 
köszönjük. 

        Jakabfiné Bársony Judit 




