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OLVASÁSRA NEVELÉS A PETŐFI SÁNDOR 
EMLÉKKÖNYVTÁRBAN 

 

A programsorozat a „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” TÁMOP 
3.2.4-08/1-2009-0025 projekt keretében valósult meg. 

A média, a számítógép, az internet, a videó, a tömegkultúra térnyerése alapvetően 
átformálta a felnőttek és a gyerekek mindennapjaiban a könyvekhez, az olvasáshoz való 
viszonyt. A szabadidő eltöltésére rengeteg új lehetőség nyílt, melyek mind az 
olvasástól, a könyvektől veszik el az időt. Megváltoztak olvasási szokásaink is. Egyre 
inkább teret hódít magának az interneten való tájékozódás, illetve az egyének életében 
az olvasás a napi sajtóra és különböző az életben való eligazodást segítő írásos formákra 
korlátozódik. A napokban olvastam, hogy egy felmérés szerint, az általános iskolás 
korosztály a 16-dik helyre tette az olvasást a szabadidős tevékenységek rangsorában. A 
szakemberek szerint ezért új módszerrel kell a gyerekeket olvasásra tanítani. 

Az általunk megvalósított programsorozattal az olvasási kedv felébresztése, az 
olvasás megszerettetése volt a célunk, amely kötetlenebb formában valósult meg a 
könyvtári foglalkozások keretében.  

 
Ízelítő a megvalósult programjainkból: 
 
Farsangi hagyományőrző délután 
 
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
Időpont: 2011. március 8. 16 óra 
 
A hagyományőrzés fontos szerepet játszik intézményünk életében, legnépszerűbb 

tavaszi hagyományőrző gyermekrendezvényünk a farsang. Azonban fel kell ismerni azt 
az igényt, ami a ma emberében megfogalmazódik - ez pedig a régi és a mai közötti 
egészséges egyensúly, a réginek a maira történő, egyúttal hagyományőrző átformálása. 

A gyermekekhez közel áll a néphagyományok által közvetített mágikus világ. 
Népmeséink, népdalaink, népi mondókáink, népi játékaink jó része már a feledés 
homályába veszne, ha alkalmanként nem merítenénk a tiszta forrásból. Arra kértük a 
gyermekeket a foglalkozás első harmadában, keressenek a polcokon olyan könyveket és 
újságokat, melyekben a farsangi szokásokról írnak vagy farsangi versek esetleg történek 
olvashatók benne. Majd a csoportok röviden beszámoltak az olvasottakról. Nagyon sok 
érdekes dologról hallottunk: megtudhattuk mi is az a farsangtemetés illetve melyik 
esztendőkben tartanak rönkhúzást a Nyugat-Dunántúlon, valamint elhangzott egy 
farsangköszöntő is. 

A programon résztvevők kézműves foglalkozáson vehettek részt, amelynek 
keretében színes álarcokat készíthettek a maguk örömére, amit természetesen 
viselhettek is aztán.  

Egészséges fánkot is készítettünk teljes kiőrlésű liszt és gyümölcscukor 
felhasználásával. A fánktészta nyújtásában és szaggatásában már a legkisebbek is részt 
vettek. A kisült fánkból örömmel falatoztak kicsik és nagyok egyaránt. 

És természetesen nem maradhatott el a Kiszebábu égetés sem. Hangos 
kolompszóval és népi rigmusok skandálásával, végleg véget vetettünk a télnek. 
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Újjáéledő természet: foglalkozás óvódásoknak 
 
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
Időpont: 2011. március 31. 9.30 óra 
 
A helyi Szivárvány óvoda kiscsoportosai látogattak el hozzánk. A foglalkozás 

során három csoportra osztottuk a gyermekeket: katicákra, hangyákra, békákra. Forgó 
rendszerben, nézegették a vízpart élővilágához kapcsoló színes képes könyveket és 
folyóiratokat. Majd állatos kifestőket színezhettek. A foglalkozás végén megnéztük a 
Tücsök és a hangya című mesét. A délelőtt folyamán érdeklődő, könyveket szerető, és a 
könyvekkel bánni tudó gyermekekkel találkoztunk. Hiszen az a gyermek, aki 
beleszületik a könyvkultúrába, 2,5-3 éves kora körül már megkülönböztetett figyelmet 
szentel a könyveknek, nem tapos rajta, nem dobálja, vagy tépi, hanem inkább a 
szőnyegre kuporodva, hason fekve, vagy éppen az asztalnál ülve nézegeti azt.  

 

 
 
Ringató foglalkozás 
 
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
Időpont: 2011. május 4. 10 óra 
 
Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel! 
 
A foglalkozással a szülőket, anyukákat, kismamákat, nagymamákat és az óvódás 

kort még el nem ért gyermekeket szólítottuk meg. A program célja, hogy a kismamák 
megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven zeneileg értékes 
dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal. A 
korai anya-gyerek kapcsolatban hatékonyan fejleszthetők a kicsik kommunikációs és 
zenei képességei. A közös játékot babák és mamák nagyon élvezték, gyorsan elrepült ez 
a délelőtti egy óra.  

Jakabfiné Bársony Judit 
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