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 Több, mint 12000 kötet szabadpolcon 
 mesekönyv, ifjúsági regények, tudományos-és ismeretterjesztő irodalom  
 gyermek folyóiratok  
 hangoskönyvek 
 társasjátékok 
 diafilmek 
 az apróságokat játszósarok várja 

 





Olvasótábor 

2004 óta  
Célunk: egy hetes, tartalmas 

elfoglaltságot jelentő programot kínálni 
a gyerekek részére sok-sok játékkal, 
feladatokkal, vetélkedőkkel 
más-más téma  
2018-tól már két tábort tartunk, az egyik 

a 8-12 éveseknek, a másik pedig 13-15 
éves korosztály számára keddtől 
péntekig 
2021-ben 2 tábor és 5 napos 
2022-ben 3 tábor és 5 nap 





Magyar Népmese Napja 

2007 óta hagyománnyá vált, hogy 
könyvtárunkban megünnepeljük a Népmese 
napját, Benedek Elek születésének évfordulóját 

óvodás csoportok  

egy-egy lelkesebb óvodáscsoport előadással is 
készül, így köszönve meg a vendéglátást és a 
mesét.  

2018 óta két napos ez a programunk 3-3 óvodai 
csoport 





Író-olvasó találkozók 



Mesevarázs 
 2017-ben indult 

 Karácsonyi Lászlóné Ibolya nyugdíjas óvodapedagógus  

 ünnepekhez, vagy évszakokhoz kapcsolódó népmesék 

meséhez kapcsolódó kézműves foglalkozások  

 



Iskolás leszek!- Iskolára hangoló 
foglalkozássorozat 

 Célja: a gyermekeknél játékos feladatokon keresztül fejlesszük azon 
képességeket, amelyekkel könnyebben vehetik az iskolába lépéskor az 
akadályokat. 

 Heti 1x1,5 órás játékos foglalkozás 
 Egy adott foglalkozáson belül igyekszünk több területet is érinteni az alábbiak 

közül:   anyanyelvi nevelés; számfogalom, mozgás, térbeli-síkbeli 
orientáció, finommotorika, ritmusérzék fejlesztése.  

 Minden egyes foglalkozást összefoglalással-„rögzítéssel” zárunk.  
 A tanító nénik minden esetben figyelembe veszik az egyéni sajátosságokat és 

igyekeznek az esetlegesen felmerülő hiányosságokat kiküszöbölni. 
 A foglalkozás vezetője Anancsenko Nyina 
 

 
 
 





Könyvtárhasználati órák ovisoknak, 
kisiskolásoknak, felső tagozatos diákoknak 
és középiskolásoknak 

Olvasásnépszerűsítő óra, ahol a gyerekek játékosan ismerhetik 
meg a könyvtár részlegeit, szabályait, használati rendjét. 

Helyismereti, honismereti órák 4 témakörben: 
• Ismerjük meg Gyált 

• Iskolánk és környéke 

• Szobraink 

• Hol volt? 

 





Diafilmvetítés, Mesés 
Papírszínház, Társasjáték Klub 



Távközlés Világnapja 

2019 

Internet veszélyei 

Mire figyeljünk 



 
Kézműves foglalkozások 
Farsangoló, Húsvétoló, Anyáknapi készülődés, 
Mikulásváró, Adventi készülődés 
 

Nagyobb ünnepeinkre kézműves foglalkozásokat szervezünk  

    a Gyáli Foltvirágok Foltvarró Körrel együttműködve. 

Az alapanyagokat a könyvtár biztosítja.  

A rendezvényeinken a részvétel ingyenes, regisztrációhoz  

   kötött. 

 



November 30. és december 11. között a 
Digitális Jólét Program jóvoltából 
a 3D nyomtatással ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők 



Köszönöm a figyelmet! 
 

    




