
Alsó tagozat 

„Mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét.”  

                                                                                                 ( Vekerdy Tamás) 

Célok:  

 lehetőségeinkhez képest minél több „tehetségpalántát” segítsünk fejlődésében, kibontakozásában, s ezáltal mielőbb kiteljesíthesse 
képességeit, talentumát saját s mások örömére 

  az olvasás élményének megismertetése, megszerettetése az alsó tagozatos tanulókkal. 

 a szülőkkel együttműködve a gyermekek figyelmének ráirányítása arra, hogy az olvasás örömforrás is, mely színesíti mindennapi 
életünket; 

 a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése, kiemelten az értő olvasást, a szóbeli kifejezőkészséget és a szókincsbővítést  
 

Feladatok: 

 az olvasás órák keretében a tanmenetbe beépítve évfolyamonként kiválasztott szépirodalmi mű feldolgozása 

  az olvasási kedv felkeltése, fejlesztése kedvenc mesék, versek, rövidebb gyermekregények által, 

 a dramatizálás eszközeinek használata, mely segít a személyiség kibontakozásában 

 az olvasás biztonságos technikájának megalapozása; 

 az olvasott szöveg értelmezésének, felidézésének folyamatos gyakoroltatása; 

 az olvasás, a könyvek megszerettetése a jól kiválasztott olvasmányok tudatos pedagógiai módszerekkel történő feldolgozása során  

Produktumok: 

1-2. osztály: Kiállítás, bábok, rajzok 

3-4. osztály: Kiállítás, bábok, rajzok, színdarab, dramatizálás 

Felelősök: az osztályban tanítók 

Az olvasóvá nevelés színterei: 

 A tanmenetben tervezett pénteki olvasás órák keretein belül. 

 A produktumok megvalósítása vizuális kultúra és technika órákon. 

 A gyermekek felkészítése a rendhagyó irodalomóra keretein belül megtekintésre kerülő színházi darabra, majd annak utólagos 
feldolgozása, értelmezése, produktumok készítése az élmények alapján.  

 Városi könyvtári foglalkozások szervezése osztályonként rendszeresen a feldolgozandó olvasmányok témájában 

 Iskolai könyvtári foglalkozásokon való részvétel, folyamatos könyvtárlátogatás 

 Könyvbemutatók a gyermekek által olvasott könyvekből, 3-4. évfolyamon előadások, PPT bemutatók formájában is. 

 Vers- és mesemondó versenyekre való felkészülés (iskolai, városi, országos) 

 Városi művelődési központtal közösen szervezett programokon történő részvétel: író-olvasó találkozó, könyvtári foglalkozás, mese-mozi 
stb. 

 

A feldolgozandó művek listája:  

1. évfolyamon:  

Benedek Elek mesék 

Magyar népmesék 

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon 

 

Feldolgozás Kincses füzet segítségével, dramatizálással, bábok készítésével. A megalkotott művekből kiállítás szervezése. 

2. évfolyamon: 

           Bosnyák Viktória: Sirály a király? 

Feldolgozás olvasónapló segítségével, bábok készítésével, dramatikus elemek, interaktív anyagok használatával. 

 

3. évfolyamon:  

           Berg Judit: Rumini 

Feldolgozás olvasónapló segítségével, bábok készítésével, dramatikus elemek, interaktív anyagok használatával. 

 

4. évfolyamon: Bosnyák Viktória: Két bolond százat csinál 
          Bosnyák Viktória: Ezt nevezem! 
Feldolgozás olvasónapló segítségével, rajz órákon történő illusztráció készítéssel, melyek elősegítik a szólások, közmondások megértését. 

 

Minden alsó tagozatos osztály minimum öt alkalommal a napközis foglalkozások keretében részt vesz szervezett könyvtári foglalkozáson a városi 

könyvtárban. 
 

 

 



Felső tagozat – Az olvasókör programja 

Célunk: 

 a gondjainkra bízott gyermekek olvasóvá nevelése az óvodás kortól a kamaszkorig, lehetőleg a szülők bevonásával;  

 a tanulók értő olvasásának fejlesztése; 

 a tanuláshoz szükséges ismeretszerző készségek kialakítása illetve fejlesztése a különböző életszakaszokban; 

 a szépirodalom kínálta nevelési lehetőségek felhasználása a személyiségfejlesztésben, a tehetséggondozásban, s egyben hasznos 
szabadidős program nyújtása a gyermekeknek; 

 irodalmunk, egyházunk, népi kultúránk aktuális évfordulóinak, eseményeinek nyomon követése olvasmányainkban. 
 

 Feladatok: 

 az intézményi célok szem előtt tartásával az olvasmányok, a pedagógiai módszerek, eljárások kiválasztása, megtervezése a gyermekek 
életkori sajátosságainak, érdeklődésének figyelembe vételével; 

 a programban érintettek tájékoztatása, motiválása, bevonása a közös tevékenységbe; 

 a program lépéseinek következetes végrehajtása, ügyelve a fokozatosságra, a megfelelő időbeosztásra és a fejlesztendő képességekhez 
adekvát feladatok, módszerek alkalmazására; 

 megemlékezés a kiemelt évfordulókról, kulturális eseményekről; 

 a tapasztalatok összegyűjtése, elemzése, értékelése és beépítése a későbbi fejlesztő tevékenységekbe. 

Célcsoportok: 5-8. évfolyam  

A tanév kiemelt feladata: 

 méltó megemlékezés intézményünk alapításának 300. évfordulójáról 

 a testi-lelki egészség fontosságát hirdető irodalmi művek megismertetése, feldolgozása. 
 

Feladat/Tevékenység Módszer Felelős Résztvevők Időterv Dokumentum 

A nyáron legtöbbet olvasó 
tanulók díjazása 
 

Szóbeli 
tájékoztatás 
Internet, Faliújság 

programf. iskolavezetés 
programf. 

szept. 2. 
hete 

tanulói 
produktumok 
oklevél, könyv 

Verseny hirdetése: 
„Könyvkirály” – az iskola 
legtöbbet olvasó tanulói 

Szóbeli 
tájékoztatás 
Internet 
Faliújság 

programf. könyvtáros, of. 
magyar-tanárok 
szülők 
1-8. évf. tanulók 

szept. 2. 
hete 

versenyfelhívás 

A szülők és a gyermekek 
tájékoztatása az olvasóvá 
nevelési programról, a 
verseny meghirdetéséről 
 

Szóbeli 
tájékoztatás 
Internet 
Faliújság 

programf. könyvtáros 
osztály-főnökök 
magyar-tanárok 
szülők 
5-8. évf. tanulók 

szept. 2. 
hete 

Reklámanyago
k 
Internetes oldal 

1.szakasz: 
Történetek az iskoláról 
régen és most 
Megemlékezés iskolánk 
alapításának 300. 
évfordulójáról 

verseny, 
tanulói 
projektmunkák 
készítése, egyéni 
olvasás, 
megbeszélések, 
foglalkozások 

programf. könyvtáros 
osztály-főnökök, 
magyar-tanárok, 
szülők, 
5-8. évf. tanulók 

szept., 
okt. 

projektmunkák, 
fényképek, 
feljegyzések 

2. szakasz: 
Történetek a családról, a 
szeretetről, az ünnepekről 
Adventi projekt 

nov., 
dec. 

3. szakasz: 
Történetek a testi-lelki 
egészségről, 
környezetünkről 
„Egészséges iskola, 
óvoda” projekt 

jan., 
febr. 

4. szakasz: 
Sport, játék, mozgás 
„Egészséges iskola, 
óvoda” projekt 

márc.-
máj. 

Értékelés, jutalmazás szóbeli és írásbeli 
dicséretek 

 iskola-vezetés, 
program-felelős, 
tanulók 

június oklevelek, 
összesítő 
táblázat 

 

 

 



Folyamatos feladatok: 

 tájékoztatás az olvasókör munkájáról (faliújság, hirdetés stb.) 

 folyamatos szóbeli értékelés, motiválás (faliújság, iskolarádió) 

 könyvtárlátogatás (ismerkedés a városi könyvtárral; foglalkozás) 

 filmvetítés az iskolában 

 a jeles napokhoz kapcsolódó könyvtári foglalkozások (pl. évfordulók, világnapok, Mikulás, karácsony) 

 alkalmanként foglalkozások tartása az alsó tagozatos osztályoknak 
 

Az olvasmányok kiválasztásának szempontjai: 

 

A feldolgozandó művek listáját olyan (elsősorban magyar) ifjúsági regényekből, ifjúsághoz/ifjúságról szóló novellákból állítottuk össze, amelyek  

 intézményünk nevelési célkitűzéseinek megvalósítását elősegítik; 

 kapcsolódnak az intézmény aktuális feladataihoz, projektterveihez (300. évforduló, egészségnevelés); 

 témájuk, stílusuk alapján számot tarthatnak a tanulók érdeklődésére. 
 

Igyekeztünk szem előtt tartani azt is, hogy a tanulók igénye, képességei, olvasás iránti motiváltsága szerint legyenek hosszabb és rövidebb, 

humorosabb és komolyabb, régebbi és modernebb korban játszódó olvasmányok. 

 

Feladatok, feldolgozandó olvasmányok: 

1. szakasz (2019. szeptember –október) 

Történetek az iskoláról régen és most 

(Megemlékezés iskolánk alapításának 300. évfordulójáról) 

 Móra Ferenc: Szeptemberi emlék 

 Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás 

 Halasi Mária: Az utolsó padban 

 Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár – 1. A körző titka 

2. szakasz (2019. november – december)  
Történetek a családról, a szeretetről, az ünnepekről 

(Adventi projekt) 

 Andersen: A fenyőfa  
 Móra Ferenc: Mosolygó alma  
 G. Szabó Judit: Hárman a szekrény tetején 
 Bálint Ágnes: Szeleburdi család    

3. szakasz (2019. január – február) 

Történetek a testi-lelki egészségről, környezetünkről 

„Egészséges iskola, óvoda” projekt  

 Fekete István: A bagoly című elbeszélése  

 Mézga Aladár különös kalandjai (Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla) 
 Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

4. szakasz (2019. március – május) 

Sport, játék, mozgás 
„Egészséges iskola, óvoda” projekt  

 Győri Katalin: Felhők szigete 

 Kármán Tibor Egy focista naplója 
 


