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Nyári Kézművesház  
2016 nyarán hat alkalommal vártuk az általános iskolás gyerekeket, hogy ismét együtt 
kézműveskedjünk. Készítettünk koinoborit, kreatív játékokat, tollat papírmasé technikával, 
álmot fogtunk indián módra, kipróbáltuk a quilling technikát, és a kísérletezés sem maradt el. 
 
Magyar Népmese Napja  
„Próba szerencse”- vetélkedő 
A legkisebb királyfiak és királylányok nyomába szegődtek a 3. osztályos diákok a „Próba 
szerencse” elnevezésű vetélkedőnkön. A játékban egy-egy feladványt kellett megfejteniük a 
csapatoknak úgy, hogy nemcsak különböző kérdéseket kaptak, hanem próbára tettük őket a 
gyakorlatban is.  Fontos szerepet kapott Fortuna, hiszen a szerencsekerék pörgetésével kapott 
eredmény és sok helyes válasz juttatta pontokhoz a jól szereplő diákcsoportokat. A 
foglalkozás a magyar népmesék jegyében telt, de a régi népi világ kérdésköréből is 
merítettünk. A gyerekek nagyon élvezték a játékos interaktív vetélkedőt és a sikerélmény még 
jobban összekovácsolta őket.   
Gaál Zsuzsa: Hová tűnt a 7mérföldes? 
Népmesei elemekkel teletűzdelt foglalkozással várta Gaál Zsuzsa írónő a helyi alsó tagozatos 
diákokat. A gyerekek mesehősök szerepébe bújva keltettek életre egy tanulságos mesét. A 
kerettörténet szerint a szegénylegénynek meg kell küzdenie a sárkánnyal a királykisasszony 
kezéért. Ehhez bátorságra, furfangra, segítőtársaira, no meg a hétmérföldes csizmára volt 
szüksége a különböző kalandok során. És mint minden népmese végén, győzött a jó: a hős 
elnyerte a király birodalmának felét és lányának kezét. 
 
Országos Könyvtári Napok 
„Kedvenc mesém, mesehősöm” – rajzpályázat és kiállítás 
Sok kis kedves mesefigurával találkozhatott az, aki ellátogatott könyvtárunkba az Országos 
Könyvtári Napok alkalmából, hiszen az óvodások gyönyörű rajzaiból kiállítást rendeztünk be. 
A munkákon a modern mesék (Bogyó és Babóca, Jégvarázs, Verdák) szereplői mellett 
természetesen a régről ismert magyar népmesék (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A kismalac 
és a farkasok, Szélike királykisasszony) hősei is helyet kaptak.  
 
„Ügyes kezek”- kézműves foglalkozás 
A rajzpályázaton résztvevő óvodásoknak meséléssel egybekötött kézműves foglalkozással 
köszöntük meg munkájukat. „A csigacsalád meséje” című történet adta meg az 
alaphangulatot, hiszen közös éneklés és játék is kísérte az előadást. Ezután következett a 
„munka”: mindenki egy rajzmappát készített magának, amit színes csigabiga díszített. 
Csider Sándor: „Álomút” - kötetbemutató  
Október 5-én Csider Sándor író volt vendégünk. Az Országos Könyvtári Napok keretében 
zajló kötetbemutató a szeretet, békesség jegyében zajlott. Az interaktív előadás során több 
vers is elhangzott a kötetből: „Mesebeli palota”, „Betűk álma” és a címadó „Álomút”. Több 
játékos feladat is várt a másodikos diákokra, például szobrokat személyesítettek meg, várat 
építettek, eljátszották, hogy mi történhet egy királyi palotában. A vidám hangulatú 
foglalkozás után rengeteg új élménnyel, tapasztalattal gazdagodva térhettek haza a gyerekek.  
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