Cirkuszi oroszlán a könyvtárban
Foglalkozásvázlat

Összeállította: Dömsödy Andrea, Bp., OPKM, 2018. február 12

Résztvevők: nagycsoportos óvodás gyerekek
Időtartam: kb. 2 óra
Helyszín: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épülete (lépcsőház, olvasóterem, raktár,
díszterem)
Cél: ismerkedés a könyvtárral, olvasási élmény
Szükséges előzetes ismeret:
 néhány gyerek esetén betűk, számok, ismerete

A foglalkozás menete
1. Köszöntés, kerettörténet – 15 perc









A könyvtáros kollégák azt mondják, hogy valami furcsát láttak, ahogy jöttek be dolgozni.
Lábnyomok vannak a lépcsőn. Úgy tűnik reggel valaki más is bejött. (Előre elhelyezett
valós méretű oroszlán lábnyomok a lépcsőkön mindenhol. A katalógustérben
megszakadnak.)
 Mi lehet az? Kövessük, nyomozzuk ki!
Az emeletre érve. Csöndben füleljünk! Hol lehet? Keressük meg!
 Oroszlánhangok jönnek (felvételről) az egyik katalógusfiókból.
 A fölötte lévő katalógusfiókban van az oroszlán. (Oroszlános kesztyűbáb van
benne. Sörénye kicsit kilóg, hogy megtalálható legyen.
Mit kereshet egy oroszlán egy könyvtárban? Mit lehet egy könyvtárban csinálni?
 olvasni, információt keresni, ha nem tudunk valamit, számítógépen dolgozni,
mesét hallgatni, programokon részt venni...
 Könyveket keresni pl. oroszlánokról.
 A mi könyvtárunkban óvónőknek, óvó bácsiknak, tanároknak szóló könyvek
vannak. Vajon miről keres könyvet egy óvó néni?
 óvodásokról
A könyvtári oroszlán köszönti a gyerekeket.
 Képzeljétek, pont ma egy különleges cirkuszi előadás lesz a könyvtárban!
Oroszlán is van velük…
 Ti voltatok már cirkuszban?

2. Papírszínházi mesélés – olvasóterem – 20 perc
 A gyerekek a szőnyegen ülnek - mesélés az első olvasói asztalsorról
 Lackfi János: Circus Maximus
 Egy férfi és egy női mesélő felváltva előadják a mesét (Fontos, hogy ne csak női
szerepként lássák az olvasást.)
 A versek címeit nem olvassuk fel.
 A jelenetek után megkérdezzük, tudatosítjuk, melyik cirkuszi mutatvány volt ez.
 Igény szerint kötetlen további kérdések, válaszok.
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3. Keresés a könyvtárban – 10 perc
 Vannak-e még oroszlánok, cirkuszi oroszlánok a könyvtárban?
 Hogyan találjuk meg őket?
 Ebben a könyvtárban 600 ezer könyv van. Itt az olvasóteremben 4 ezer könyv van.
 A 600 ezer az kb. 10 km, az óvoda 1 km-re van. Vagyis rengeteg.
 Hogyan találunk cirkuszos oroszlános könyveket?



Erre vannak a könyvtári katalógusok! Ezek az interneten is ott vannak, számítógéppel kereshetők.
Keressünk együtt!
Két csoportban, hogy odaférjenek. Ki szeretne oroszlános és ki cirkuszos könyveket keresni?
 1 gyerek beírja a Cím mezőbe a címet, ami előre fel van írva nyomtatott nagy
betűkkel egy cetlire.
 6 gyerek számjegyenként felírja a cetlire a raktári számot.
A) csop: cirkusz: A CIRKUSZ (utolsó rekord, A452.680, C+D Millet rajz.)
B) csop: oroszlán: BÖMBI (3. rekordot kell választani, 468.758)

4. Irány a raktár! – 20 perc
Most már tudjuk a raktári helyét! Menjünk, keressük is meg! A mi könyvtárunkban ez a raktárosok dolga,
de TI most is ezt is megnézhetitek, kipróbálhatjátok.
Kabátolás (mert át kell menni az udvaron)
Egy gyerek viszi a raktári kérőlapot, és a raktáros segítségével megkeresik a raktárban.
Lehetőség szerint olyan könyvet választunk, ami a tömör raktárban van, mert az nagy élmény, különleges.
Kabátolás
5. Felhozzuk a könyvet. – Tízórai hozott anyagból – díszterem – 30 perc
6. Lapozgatás – 15-20 perc, vagy ahogyan az idő alakul
Az olvasóteremben a felhozott és a már odakészített oroszlános és cirkuszos könyveket kézbe vehetik,
lapozgathatják.
 Igény szerint a jelen lévő felnőttek olvasnak a gyerekeknek.
 Az óvónők igénybe vehetik a csoportos beiratkozást, kölcsönzést.
7. Lezárás, búcsú – 10 perc
Felolvasás az Oroszlán a könyvtárban (Knudsen, Michelle) c. mesekönyvből.
 Csak elkezdeni.
 Az oroszlán üvöltését a gyerekekkel együtt.
 Ajándékba kapják, hogy a végét olvassák el az óvodában.
 Beleteszünk egy könyvjelzőt. A könyvjelző arra való, hogy tudjuk, hol hagytuk abban,
honnan folytassuk. Így majd az óvó nénik tudni fogják, honnan folytassák.
 Kapnak még ajándék színezőt és könyvjelzőt.
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