
                                                                                                        
 

            

 

„OLVASÓTÁBOR KISISKOLÁSOKNAK” 
 

A pályázati téma megvalósulásának körülményei: 

 

2016. július 4-8. között az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
könyvtár intézményegységében (továbbiakban Városi Könyvtár) „Olvasótábor kisiskolásoknak” című 
programot rendeztünk 3-4. évfolyamos tanulóknak. Az olvasótábor a Nemzeti Kulturális Alap (NKA 
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázati azonosító: 3808/02981) és a Városi Könyvtár 
támogatásával valósult meg. 
Az NKA 500.000,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, amiből 5 napon keresztül 15 diák 
vehetett részt napközis jelleggel a programban, étkezéssel együtt térítésmentesen. 

 

A gyermekek a hét minden napján (kivéve kedden – Borsodi Tájház) a Városi Könyvtárban (Edelény, 
István király útja 49.) gyülekeztek reggel 9 órakor. Mivel kisdiákokról volt szó, így vagy szülői kísérettel 
érkeztek, vagy egyedül (szülői engedéllyel – nyilatkozat). A programokat követően pedig minden nap 16 
órakor mentek haza. 

 

A megvalósult program részletes leírása: 

 

1. nap (2016. 07. 04. hétfő) 

A gyermekek hétfőn reggel nagyon pontosan érkeztek a könyvtárba, az olvasótábor helyszínére. A 
bemutatkozást követően ismertettem a tábor szabályait, az ehhez kapcsolódó formaságokat - többek között 
aláírták az olvasótáborhoz kapcsolódó jelenléti ívet minden nap - , bemutattam nekik a Városi Könyvtárat, a 
gyermekkönyvek helyét, kölcsönzésük menetét. Megismerkedtek a könyvtár rendjével, szokásaival. 
Geronimo Stilton könyvei, folyóiratai kapcsán különböző vicces feladatok végrehajtásával hangolódtak rá az 
olvasótábor légkörére. 

A délelőtti program 11:30-kor ért véget és elmentünk a Bódva Étterembe ebédelni. 

Ebéd után visszasétáltunk a könyvtárba La Fontaine, Aesopus és különböző állatmesék olvasása után a 
mesék hőseit textilfilc felhasználásával a napvédő kalapokra rajzoltuk. Az elkészült kalapok segítségével 
dramatizáltuk a meséket. Farkasszemnéző versenyt rendeztünk, sokat nevettünk. A nap végére lazult a 
hangulat, így az udvaron néhány „kidobócskával” igazán hangulatosra sikeredett az első nap. 

 

2. nap (2016. 07. 05. kedd) 

A Borsodi Tájház szolgáltatta a helyet a délelőtti programhoz. Hadobás Pál intézményünk igazgatója, 
helytörténész megismertette a gyerekekkel a tájház kiállításait. A diákoknak ajándékozta az „Edelény vitéz 
legendája” című mesefüzetet, amely városunk névadójáról szól. A nyomozás ekkor vette kezdetét egy 
játékos feladatsor által. A vetélkedő válaszainak megtalálásában Geronimo Stilton képe segítette a 
gyerekeket. A legügyesebben teljesítők megkapták a nyomozóegér képét, akinek a legtöbb képet sikerült 
összegyűjtenie Stiltonról, jutalmul még egy gombóc fagyit kapott a szerdai fagyizáson. Ezt követően a 
tájház kertjében játszottak a diákok a népi játékokkal. Majd elsétáltunk az étterembe ebédelni. 



                                                                                                        
 

            

Délután, az ebédet követően vette kezdetét a papírszínház: „Vigyázz vadász, ne gatyázz” címmel. A 
gyerekek ötleteket merítve a látottakból mesedekorációt, illusztrációt készítettek és saját mesét alkottak a 
mesefigurákhoz, rajzokhoz. 

A kinti játék programzáróként elengedhetetlennek mutatkozott. 

 

3. nap (2016. 07. 06. szerda) 

Reggel 9 órát követően a gyerekek a könyvtár számítógépes termében kaptak helyet, amíg a Bergengóc 
Zenekar készülődött az előadásra az olvasóteremben. Feldolgoztuk az Edelény vitéz legendáját, 
megbeszélve minden fontos részletet, beleértve az idegen szavakat is. 

10 órától az olvasóteremben a Bergengóc Zenegóc Társulat „Zenés Mesekönyv” című előadását hallhatták a 
gyerekek. Az előadás alkalmával a társulat tagjai igazán élményszerűen tették interaktívvá a rendezvényt. A 
diákok egymást túllicitálva jelentkeztek a feladatokért, igazán hangulatosra sikeredett a nyelvtörő feladvány, 
a horgászverseny a Nagy Ho-ho-ho horgásszal. Végül Teknős apót szülinapján képeskönyv tortával és 
vidám énekkel köszöntötték a gyerekek. Annyira jól sikerült az előadás, hogy nem maradt másra idő, így 
elindultunk az étterembe ebédelni. 

Az étteremből átsétáltunk az Edelényi Kastélyszigetre, ahol játszottunk a fűzfa játszókertben, majd 13:30-tól 
megtekintettük a kastélyt. A gyerekeknek a kastély makettje tetszett a legjobban, mert interaktív módon 
kapcsolódhattak be a kastély életébe. Kapcsolgatták a gombokat a makett tábláján, így varázsolva világítást 
a kastély különböző helyiségeibe. 

Szerencsére verőfényes napsütésben volt részünk, így a nap legutolsó programját a fagyizást semmi sem 
befolyásolta. 16 órára a könyvtárban várták a szülők a gyerekeket. 

 

4. nap (2016. 07. 07. csütörtök) 

Nagy izgalommal várták a diákok a kirándulás napját, így reggel 9 óra előtt már mindenki a könyvtár 
épületében gyülekezett. A nyomári Polgármesteri Hivatal kisbuszával utaztunk Szinpetribe.  
10 órától megnéztük a „Világ legnagyobb könyve” című kiállítást, a Gutenberg nyomdát és a papírmalmot. 
Az olvasótábor lakóinak nagyon tetszett működés közben az udvaron lévő vízimalom is. 
A domboldalon lévő szalamandrát – az Aggteleki Nemzeti Park jelképét – a papírmalom udvaráról is 
megcsodálhatták a gyerekek. 
 
A kisbusszal visszatértünk Edelénybe, a Bódva Étteremhez 12 órára. Kiadós ebéd után néhány szülő 
segítségével, autókkal eljutottunk a tervezett császtai gyalogtúránk kiindulási pontjáig. Kis csapatunk nagy 
lendülettel vettette bele magát az erdőbe, hamar felértünk a Császta szőlőhegyi kilátóhoz. A kilátó legfelső 
szintjén közös csoportkép készült, amin csak egy tériszonyos kisdiák nincs rajta. Lefelé jövet megpihentünk 
kicsit. Kis beszélgetést követően a gyerekek nagyon aranyosak voltak, mivel összegyűjtötték a kilátónál 
(más által) eldobált hulladékot. A táborlakók annyira fürgén túráztak, hogy a szülők érkezése előtt már a 
kijelölt találkozási pontnál voltak és pihentek. 
16 óra előtt néhány perccel a könyvtár bejáratánál vártuk a szülőket. 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

            

5. nap (2016. 07. 08. péntek) 

A tábor utolsó napján is mindenki pontosan érkezett a program helyszínére a Városi Könyvtárba.  

A kézműves foglalkozáson a fiúk kalózhajót készítettek. Különböző technikával - leginkább filctollal – 
kifestették a hajó elemeit, majd meghajtogatták az alaklemezeket és végül kész hajóvá varázsolták a 
munkadarabot. Ezután díszítették rezgő szemekkel, zseníliadróttal, kalózokkal stb… 

A lányok játékházat hajtogattak és többféle technikával díszítették azokat: csík csillám matricával, 
gyöngyfestő tollal, csillám tubusos festékkel, filclapokkal, rezgő szemekkel, pomponokkal… 

Ebéd a Bódva Étteremben, ahol külön meglepetéssel készültek a gyerekeknek az olvasótábor utolsó napján. 
Mindenki kapott egy jégkrémet búcsúzóul. 

Délután az olvasótábor lakói még nagy lendülettel dolgoztak a kiadott feladaton, végül pedig az 
ajándékkönyvek kiosztása következett. A Geronimo Stilton sorozat 1. kötetét és a Magyar népmesék „A víz 
tündére és más mesék” című könyveket kapták ajándékba a gyerekek. 

Az olvasótábort mindenki legnagyobb szomorúságára 2016. július 8-án 16 órakor bezártuk, de reméljük 
jövőre újra kinyitjuk.  

 

 

 

A pályázati téma eredményessége: 

 

A pályázati téma kiválasztása során felmértük az igényt az olvasótábor létjogosultságára. A tavalyi év 
sikeréből kiindulva reméltük, hogy az idén is megfelelőnek bizonyul a program. 

Mind a szülők, mind a gyerekek visszajelzései alapján elmondható az olvasótábor sikeressége. A táborlakók 
már a programot követő héten visszajöttek a könyvtárba, kölcsönöztek könyveket, behúzódtak a tábor ideje 
alatt már megszokott kis kuckókba. Örültek, hogy volt táborlakókkal találkoztak és felmerült az igény a jövő 
évre vonatkozólag is. 

Mivel anyagi forrás híján csak egy turnust tudtunk lebonyolítani, így sok gyermek jelentkezését kellett 
elutasítanunk. 

 

A pályázati téma szakmai hatásai: 

 

Tanítónő lévén szembesültem azzal a problémával, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, így a 
szövegértő olvasás kihívást jelent számukra. Könyvtári munkám során kiemelt szerepet kapnak a diákok. Az 
óvodás korú gyermekek bevonásával kezdjük el az olvasóvá nevelést, amit az alsó tagozatos tanulókkal 
kiegészítve egészen felső tagozatig aktívan folytatunk.  

A tavalyi évhez hasonlóan elmondható, bizalomra ad okot az olvasótábor sikeressége. Nemcsak a 
megvalósult programok miatt, hanem azáltal is, hogy a gyerekek szívesen olvastak, lapozgatták a könyveket, 
ismerkedtek a hellyel.  

Vannak visszajáró „volt táborlakók”, akik több időt töltenek a gyermekolvasóban és az olvasóteremben, 
mint korábban.  

Ha sikerül aktív olvasóvá nevelnünk ezeket a gyerekeket, már elértük a kívánt célt. 



                                                                                                        
 

            

 

A megvalósult program technikai adatai: 

 

 

 

A program helyszíne:               Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár 

                                                    és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely  

                                                    3780 Edelény, István király útja 49. 

                                                    Borsodi Tájház (Edelény, Borsodi út 155.) 

A program további helyszínei: Bódva Étterem (Edelény, Miklós Gyula út 6.) 
                                                     Edelényi Kastélysziget (Edelény, Borsodi út 7.) 
                                                     Szinpetri (3761 Dózsa Gy. út 100.) 
                                                     Császta szőlőhegy (Edelény) 
 

A program időpontja:               2016. július 4 – 8. 

A program résztvevői:              A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és  

                                                    Alapfokú Művészeti Iskola 3 – 4. évfolyamos diákjai (15 fő) 

                                                                                       

 

 

A program közreműködői:     Fischerné Diczházi Judit  

                                                  (pályázati kapcsolattartó, az olvasótábor szervezője) (saját erő)                      

                                                   Hadobás Pál (helytörténész – az intézmény igazgatója) (saját erő) 

                                                   2 fő kísérő (saját erőből) 

                                                   3 fő kisegítő személyzet (saját erőből) 

                                                   1 fő buszsofőr 

                                                   3 fő Bergengóc Zenegóc Társulat tagjai 

                                                  

                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

            

 

 

Fotódokumentáció 

 

1.  nap (2016. 07. 04. hétfő) 

 

Ismerkedés a Városi Könyvtárral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesefeldolgozás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









                                                                                                        
 

            

5. nap (2016. 07. 08. péntek) 
 

Kézműves foglalkozás 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 

 
 Az olvasótábor zárása 

 
 
                                                                                      

    


