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„PITTYEN A FÉSZEK, ZÖRREN AZ ÁG...” 

BESZÁMOLÓ A BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR 

TERMÉSZETISMERETI GYEREKPROGRAMJAIRÓL 

  „Pittyen a fészek, zörren az ág...” – A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Weöres 

Sándor fülemüléről szóló versének ezt a néhány sorát választotta a gyerekeknek szóló 2017-2018 

évi természetismereti játékainak, komplex foglalkozásainak címéül. 

A programsorozat több elemből tevődött össze. Népszerűek voltak a könyvtári búvárkodásra, 

információgyűjtésre épülő foglalkozásaink, a témához kapcsolódó könyvbemutatók, filmvetítések, 

vetélkedők, interaktív előadások meghívott szakemberek közreműködésével. Sorozatunk 2017 

őszétől 2018 júniusáig kínált tanórán kívüli komoly tanulási lehetőséget a gyerekeknek és 

fiataloknak. 

Könyvtári foglalkozások 

Intézményünkben rendszeresek az ovisoknak és iskolásoknak 

szóló csoportos foglalkozások. Fontosnak tartjuk, hogy a 

gyerekek folyamatosan gyakorolják a tanórán kívüli 

ismeretszerzést, fedezzék fel a tudományok közötti 

kapcsolódásokat, szerezzenek alapvető jártasságot a 

természettudományos szakirodalom, kézikönyvek, 

határozókönyvek, használatában. A 2017-2018-as tanévben is 

több természettudományos témát ajánlottunk az oktatási 

intézményeknek, akik szép számmal éltek is ezzel a lehetőséggel. Legnépszerűbb témáink voltak: 

 

 Csudavilág (Hazai életközösségeink) 

 Ébred a természet 

 Jeles napok 

 Lengekalendárium (Az évszakok váltakozása) 

 Madarak égen és földön 

 Mi virít itt 

 Országjárás 

 Zöldike 
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Az év során több olyan forgatókönyvet készítettünk, amelyekben részletes foglalkozásleírásokat 

adtunk át a kecskeméti fiókkönyvtáraknak, városi könyvtáraknak és a megye kistelepülésein 

működő könyvtári szolgáltatóhelyeknek.  Ezek a következők voltak: 

Vizes nyomkereső – 2017 

Csak tiszta forrásból – ezt a címet kapta 2017-ben az 

Országos Könyvtári Napok programsorozata. Célja az 

volt, hogy olyan fontos társadalmi kérdésben adjanak a 

könyvtárak tájékoztatást és információt az 

embereknek, mint a víz, amely az életünk alapja. 

Igyekeztünk a könyvtári szolgáltatások lehetőségeivel 

is ráirányítani a figyelmet a fenntartható fejlődésre, a 

víz jelentőségére, az emberek tudatos magatartására. 

Ehhez kapcsolódott a vizes nyomkeresőnk is, amit 

Bács-Kiskun megye 12 településén 19 alkalommal 

játszottak a könyvtárakban. Helyszínek: Bócsa – 

Fülöpjakab – Jánoshalma – Katymár – Kecskemét – 

Madaras – Miske – Petőfiszállás – Szakmár – Szentkirály – Szentkirály – Szeremle 

A békabuzogánytól a rucaörömig – 2017 

Erre a könyvtári foglalkozásra is az Országos 

Könyvtári Napok idején került sor 15 

településen 22 alkalommal. A csoportos játék 

főszereplői a hazai életközösségek lakói 

voltak. Jártunk békaiskolában, játszottunk 

halakkal, madarakkal, versekkel, 

közmondásokkal – csak hogy néhányat 

említsünk a tevékenységek közül. Helyszínek: 

Bácsbokod – Bócsa – Dunatetétlen – 

Érsekcsanád – Kaskantyú – Katymár – 

Kecskemét – Kéleshalom – Madaras – Miske – Nemesnádudvar – Ordas – Szakmár – Szentkirály – 

Szeremle 

Nyomozás a világhálón – 2018  

Az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat keretében információgyűjtési foglalkozásokra került 

sor. Ennek keretében természettudományos weboldalakkal ismerkedtek a gyerekek. 19 településen 
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24 foglalkozásra került sor. Helyszínek: Bácsszőlős – Bócsa – Csávoly – Érsekhalma – Gara – 

Harkakötöny – Hercegszántó – Jászszentlászló – Katymár – Kecskemét – Kéleshalom – Lajosmizse 

– Madaras – Miske – Nagybaracska – Nyárlőrinc – Solt – Soltszentimre – Szakmár 

Olvass cikket! – Okosodj a telefonnal! – 2018 

Ezekre a játékokra a Katona József Könyvtárban és 

fiókkönyvtáraiban, valamint Bócsán, Hercegszántón, 

Kaskantyún, Katymáron, Kunbaján, Miskén került sor. A 

gyerekek az okostelefonok hasznos alkalmazásait ismerték 

meg, illetve természettudományos folyóiratokból 

gyűjtöttek információkat. 

Cseppecske / Csepptől az óceánig – 2018 

Nyálka Pláza – Ugró Iskola – Légyfogó tér – Belepotty-tó 

– Hanghólyag Sportcsarnok – Gülüszem Hivatal – ezeket a 

békavárosi elnevezéseket a Cseppecske és a Csepptől az 

óceánig játékunk résztvevőitől kaptuk 2018 márciusában. 

Országos játékunkra a Víz világnapja alkalmából került 

sor. 73 csapatban 219 játszótársunk fejtette meg a vizes 

élőhelyekhez kapcsolódó fejtörőinket. 

 

Foglalkozásaink, játékaink résztvevői a jutalomkönyvek mellett örömmel fogadták könyvtárunk 

portáljának természettudományos ismereteket és fejtörőket tartalmazó, Zöldike oldal alapján készült 

könyvjelzőket 

Előadások 

Előadásainkon meghívott szakemberek közreműködésére számítottunk. 2017 októberében récék, 

kócsagok és unkák nyomába eredtünk Gilly Zsolt irányításával. A Kiskunsági Nemzeti Park 

szakemberének remek fotói a Duna-Tisza köze vizes élőhelyeire kalauzolták el a hallgatóságot. 

Paulovkin Boglárka meseíró, illusztrátorral is a vízpartra látogattunk. Miközben a kisiskolásokkal 

rátaláltunk a katicabogár valamennyi elveszett pöttyére, az irodalom segítségével egy varázslatos 

vízivilágba csöppentünk. 
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Gilly Zsolt előadása Paulovkin Boglárka a gyerekekkel 

Az utóbbi időben egyre többször kerül szóba a felelős állattartás kérdése. Jó lenne, ha a gyerekek 

minél hamarabb megértenék, hogy egy kisállat gondozása milyen felelősséggel jár. Ezekről a fontos 

kérdésekről beszélgetett a családokkal dr. Vangel Nagy Márton állatorvos, akinek megszívlelendő 

tanácsaira érdemes lesz visszaemlékeznie a résztvevőknek. Ugyanezt a témát járta körül 

Kecskeméten és Ladánybenén Pásztohy Panka meseíró, illusztrátor is, akinek Pitypangról, foltos 

kiskutyáról szóló mesekönyvei a gyerekek kedvencei közé tartoznak. Pitypang és Lili egymásra 

találása barátságról, állatszeretetről, örökbefogadásról, féltő gondoskodásról üzent a kicsiknek.  

  

dr. Vangel Nagy Márton állatorvos 

előadása 
Pásztohy Panka a gyerekek körében 

Mészöly Ágnes Kecskeméten és a Hetényegyházi Fiókkönyvtárban találkozott olvasóival. Őt arra 

kértük, hogy a természet, az élőlények irodalmi ábrázolásáról beszélgessen a gyerekekkel. Szépen 

felépített foglalkozásán gondosan válogatott felolvasás segítette az érzelmi ráhangolódást, 

miközben a klasszikusoktól eljutottunk a kortárs szerzőkig. Eközben a gyerekek ízelítőt kaptak a 

tudomány és a művészetek összekapcsolódásának varázsáról. 

Különleges színfoltot jelentettek könyvtáraink életében a Bogárháton projekt interakítv előadásai. 

A nagyméretű, testarányos rovarfigurák, a köréjük szőtt, valós természeti ismereteket tartalmazó 

mese minden helyszínen (Kecskemét, Méntelek, Dunaegyháza, Dunatetétlen, Kunfehértó) 

elvarázsolta a gyerekeket. Egy-egy élő ízeltlábú megcsodálására, sőt megsimogatására pedig még 

azok is vállalkoztak, akik addig azt hitték, hogy nem vonzódnak ehhez az élőlénycsoporthoz. 
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