
KÖNYVTÁRLÁTOGATÁSOK korosztályok szerinti bontásban 

+ egyéb foglalkozások 

 

1. osztály 

 1. óra témája: A könyvtár alapvető szolgáltatásai. Viselkedés a 

könyvtárban. 

 2. óra témája: Ismerkedés a gyerekkönyvtár funkcionális tereivel, 

főbb állományegységeivel. Beiratkozás, kölcsönzés szabályai. 

2. osztály 

 1. óra témája: Szépirodalom – szakirodalom, beszélgetés a 

megkülönböztetésről. Mi a kézikönyvtár? A szabadpolcos állomány 
rendje. 

 2. óra témája: Gyakorlás: tájékozódás a polcok és a könyvek között. 
A könyvek rendje a szabadpolcon. A leggyakoribb raktári jelek 

táblázata. 

3. osztály 

 1. óra témája: A főbb dokumentumfajták és jellemzőik (könyv, 

folyóirat, diafilm, dvd). A könyv formai elemei, belső tartalmi 
egységei (bevezetés, fejezetek, tartalomjegyzék). 

Információkeresés segédkönyvekből. 

 2. óra témája: A direkt tájékoztató eszközök: enciklopédiák, 

lexikonok, szótárak. Az abc alkalmazása. 

4. osztály 

 1. óra témája: Információ keresése segédkönyvekből 

(gyermekenciklopédia, általános lexikon, szótár). 

 2. óra témája: Tartalmi ismertetés, vázlatkészítés. Elvégzett munka 

értékelése. 

 3. óra témája: Könyvajánlás fogalmazása. 

5. osztály 

 1 óra témája: Mi alapján vásároljunk könyvet? Beszélgetés a 
tartalmon túl a formátumról, a papírról, a kötésről. Kiemelve 

foglalkozunk az illusztrációval. Ismerkedés a színvonalasabb 
gyermekújságokkal. A képregény. 

 2. óra témája: A könyv. Rendszerező óra. A dokumentumok fajtái. A 

könyvek fajtái tartalom szerint. A könyv formai részei. A könyv 
tartalmi részei. 



6. osztály 

 1. óra témája: a kézikönyvek használata: o általános- és 
szaklexikon o általános- és szakenciklopédia o szótárak: egynyelvű 

szótár, többnyelvű szótár, szakszótár 

 2. óra témája: Előre megbeszélt téma feldolgozása könyvtári 

segédeszközök és dokumentumok felhasználásával. Jegyzetelés, 
források megjelölése. Az elvégzett munka szóbeli értékelése. 

7. osztály: 

 1. óra témája: Az ETO, ismerkedés a szakjelzetekkel. 

 2. óra témája: A számítógépes tájékoztató segédletek elveinek 

megismerése, lehetőség szerinti bemutatása, használata. 

8. osztály 

 1. óra témája: A könyvtárak fajtái, avagy mikor, milyen könyvtárba 

járjunk, és miért? 

 2. óra témája: Az eddig megszerzett könyvtári ismeretek 

rendszerezése a tanulók aktuális érdeklődéséhez igazodva (szakmai, 
pályaválasztási, etikai problémák). 

 

 

Egyéb foglalkozások 

 Olvasónapló készítése, értékelése megadott mű alapján. 

 Utazás Bergengóciába: beszélgetés a népköltészetről, a meséről. 

 Drámapedagógia - érzékenyítő foglalkozások 

 Önálló ismeretszerzés: a tanár által kijelölt alkotó életútjának, 

legjellemzőbb tényeinek, állomásainak összegyűjtése könyvtári 
segédanyagok, dokumentumok felhasználásával. 

 Könyvtárhasználati vetélkedők megszervezése, levezetése a 
könyvtárban (akár osztályon belül vagy évfolyamok, iskolák között) 

 Játékos foglalkozások más, bármilyen a tanár által kért témában (pl. 
csillagászat, történelem, természet, Egyiptom stb.) 

 Játékos foglalkozások az iskolai olvasmányokhoz igazodva (pl. János 
vitéz, Pál utcai fiúk, stb.) 

 Papírszínház előadások, drámafoglalkozással, 

kézművesfoglalkozással kiegészítve. 

 


