
                    Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
            Szaktanácsadók által összeállított szakmai anyagok 

 

 
 

 

OH NPOK 1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet Tel: +36-1-477-31-57 

E-mail: Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu 

1 

 

 

Szaktanácsadó 

neve  

Lobodáné Somlai Erika 

Intézmény Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája, 7691 Pécs, D. utca 1. 

Nevelési 

terület 

Mese-vers         

Korosztály 3-7 évesek 

Elérendő 

nevelési célok, 

feladatok: 

- olvasóvá nevelés megalapozása 

- személyiség sokoldalú fejlesztése 

- az iskolaérettségi kompetenciák megalapozása 

- a cigánygyerekek számára az esélyegyenlőség megteremtése 

 

Nevelési 

feladatok 

tartalma 

Mesék és feldolgozásai a könyvtárban ill. könyvtáros játék 

Komptetencia-

fejlesztés 

érzelmi, értelmi, erkölcsi, szociális 

Felhasznált 

irodalom 

 Dankó Ervinné dr.: Irodalmi Nevelés Az Óvodában, OKKER 

Budapest, 2004 46. p. 

 Gereben Ferenc – Katsányi Sándor – Nagy Attila: Olvasásismeret: 

olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia. Bp. 1992.  

361. p. 

 Szenzei: Olvasási motiváció: Definíciók és kutatási irányok, Magyar 

Pedagógia 110évf. 2.sz., 2010. 

 Dömsödi, 2002, A könyvtár- pedagógiai rendszere és fejlesztésének 

lehetőségei 

 Pedagógiai Program; Pécs, 2004. 30. p. 
 http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/ol 

 Ábrák: 
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6nyvek+rajz+123RF&tbm=isch&tbs=rimg:CQ54vr
B3KJv-
IjidlibdsDQUW8sQT2cguV8M9xMVGn70MoyeUTZAc2FDZDEWpJesDqDfogdKnHXnBAY0o2PaE
JNXKSoSCZ2WJt2wNBRbEfLf7gpjzF7qKhIJyxBPZyC5XwwR46nIEGy7KM8qEgn3ExUafvQyjBG-
3Aw47dRmQSoSCZ5RNkBzYUNkEZJGqaXaMHP6KhIJMRakl6wOoN8RixWsPI4fe9cqEgmiB0qcde
cEBhEw8y3s33_1BIyoSCTSjY9oQk1cpEXq2FoE41NXB&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwis2e7Ev8Di
AhXMAewKHb_RABIQ9C96BAgBEBs&biw=1920&bih=937&dpr=1#imgrc=XG9wFVyFJbFUTM: 

 https://www.kissclipart.com/dibujo-nios-leyendo-clipart-reading-drawing-child-0up5qn/ 
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Bevezető 

 

 

 

 

 

Kedves Kolléga! 

 

A jó gyakorlatot minden olyan óvodapedagógusnak ajánlom, aki elkötelezett a mese iránt és 

fontosnak tartja, a gyermekeket már 3-7 éves korukban megismertetni a könyvvel. 

 Az olvasás, az olvasni tudás hiánya egyre égetőbb problémát jelent. Az értő olvasás 

elsajátításának folyamatában igen nagy szerepe van a beszédértésnek, a nyelvhasználatnak. 

Ha a gyermek nem érti a közlés tartalmát, nem világos előtte a szavak jelentése, nem 

egyértelmű számára a szöveg, akkor nem képes magáévá tenni az „üzenetet”, elsajátítani a 

szükséges ismereteket.  

A szakmai anyag rávilágít, hogyan lehet az óvodás korú gyermek esetében érzelmileg 

megalapozni a könyv, az olvasás szeretetét. 

 

Örömteli, eredményes munkát kívánok! 
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SZAKMAI ANYAG 

MESELÁMPA – JÓ GYAKORLAT 
 

 

 

„Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar irodalom 

olvasóközönségének nevelését is alul a gyermeknél kell elkezdeni” 

(Benedek Elek) 

 

Bevezetés 

Olyan településen születtem, élek és dolgozom, ahol igen nagy a különbség egyes családok 

szociokulturális helyzete között. A mai rohanó élet még nagyobb különbségeket hoz, melyek 

adódhatnak az iskolázottság, az anyagi helyzet, az életvitel, a kulturáltság eltérő voltából. Úgy 

érzem az egyenlőtlen helyzet, a differenciált életstílus még jobban meghatározzák az egyén 

életének alakulását. A munkanélküliség egyre súlyosbodó következményei a cigánycsaládok 

amúgy se jó helyzete még rosszabbra fordult. A mai szülők többsége az anyagi feltételek 

megteremtésében érzi a gyermeknevelés lényegét. A családok nagy része inkább csak egy 

fedél alatt él, de magányosan. Sajnos előtérbe kerül a tv, a számítógép, és háttérbe szorul a 

mese. A szülők nagy részének kevés az ideje, egyszerűbb a gyermeket beültetni a videó, a tv 

elé, mint mesélni neki vagy beszélgetni vele. A gyerekek tapasztalatom szerint a televíziós 

mesefilmek szereplőit ismerik, innen választanak kedvenc meséket. Mindig érdekelt hogyan 

is lehetne elérni, hogy a gyerekek szüleikkel együtt már óvodás korban ismerkedjenek a 

könyvvel, a könyvtárral. Igazán komolyan az elmúlt három évben kezdtem vele foglalkozni, 

hiszen az olvasás, az olvasni tudás hiánya egyre égetőbb problémát jelent.  
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A nemzetközi és hazai vizsgálatok egyértelművé teszik, hogy a hazai gyermekek olvasási 

tevékenysége nem felel meg a 21. század követelményének. A Monitor-(Horváth, 1994, 

1996), PISSA vizsgálatok (Csíkos, 2006; Vári, 2003). A nyolcvanas évektől olvasási válságról 

beszélünk. 

Fontosnak tartom pedagógusként a család szerepét. A családtagok könyvhöz, olvasáshoz való 

viszonya mintegy példa a kisgyermek előtt. Az a tény, hogy a cigány kultúrában a könyv és a 

múzeumok nem kapnak szerepet, így ez vagy teljesen, vagy részben kimarad a gyermek 

életéből és hátránnyal indul a többségi társadalom gyermekeivel szemben. Nem tud 

megkezdődni időben a könyv, és az olvasóvá nevelés folyamata. Nehezen kezd kialakulni a 

gyermekek mesékhez, illetve a könyvhöz való viszonya, kötődése. A gyermekek többsége a 

családban szerzi a nyelvi alapokat, de korántsem egyforma szinten, mértékben. Az óvoda és 

a szülői ház együttes, jól összehangolt munkája segítségével érhető el csak megfelelő fejlődés 

a nyelvhasználatban, az olvasóvá nevelésben. 

 

Tevékenység célja: Meselámpa tevékenységen keresztül az olvasóvá nevelés megalapozása, 

a személyiség sokoldalú fejlesztése, az iskolaérettségi kompetenciák megalapozása.  A 

cigánygyerekek egészséges szocializációjának és hatékony társadalmi integrációjának 

elősegítésével teremtődjön meg az esélyegyenlőség alapja! 

 

1.1. Óvodám bemutatása 

A Mecsek lábánál elterülő Pécs városához csatolt településen működik óvodánk. Az erdei 

környezetben, parkos, dombos vidéken található külváros a falu jellegzetességeit és 

hagyományait megőrizte és ötvözte a városi szokásokkal. Hosszú évekig többcélú 

intézményként működtünk, míg 2013 július 1-jével hozzácsatoltak minket a Keleti Városrészi 

Óvodához. Mára letisztultak a munkaköri feladatok, a strukturális hierarchia kompetenciái, és 

a vezetőség szakmai autonómiát biztosít a tagóvodáknak. Jelenleg három csoport működik 

életkoruk szerinti felosztásban. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, 74 férőhelyes 

intézményünk mely kihasználtsága eléri a 98%-ot. A csoportok aránya ideális. Munkánkat 
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segíti egy gyógypedagógus és egy pszichológus. A gyermekközösség összetétele vegyes, sok 

a HH, HHH gyermek.  

1.2. A gyermek és a könyv kapcsolata 

A kisgyermekkor pszichikus jellemzői meghatározzák könyvvel való viszonyát a 

gyermeknek. Fontos számára a manipuláció, a 

tárgyi cselekvés, a játék. Ezért kezdetben csak 

nézegeti, lapozgatja, próbálja, építőelemnek 

felhasználni a leporellókat, tehát egyértelműen 

játékszernek tekinti. A fejlődés egy magasabb 

szintjén a gyermek már adekvátan kezd bánni 

a könyvvel, melynek fontosságát Dankó 

Ervinné a következő képen fogalmazta meg 

„Óvodáskorban érési folyamatainak 

megfelelően a képen látható események 

magyarázatát is hallani akarja. Kedveli az 

óvodapedagógus történeteit az őt körülvevő 

valóságról, szereti a rövid meséket, verseket. A 

későbbiekben elérkezik számára a mesehallgatás igazi ideje, a tisztán lírai gyermekversek 

szeretete. Mindezen időszak alatt egyre közelebb kerül a valósághoz, és egyre inkább 

érdeklődik az ismeretterjesztő ténykönyvek iránt is. A szituatív beszédet lassan felváltja a 

beszédgondolkodás és a flexiós beszéd. Mindez iskolaérettségét is bizonyítja már.”1 

 Robert Escarpit francia irodalomszociológus paradoxonja, mely szerint „az olvasóvá válás 

kérdése az iskolába járás előtt dől el”2. 

                                                           
1 Dankó Ervinné dr.: Irodalmi Nevelés Az Óvodában, OKKER Budapest, 2004 46. p. 
2 Gereben Ferenc – Katsányi Sándor – Nagy Attila: Olvasásismeret: olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia. 

Bp. 1992.  361. p. (Baker és Wigfield, 1999; Gambrell,  

3Palmer, Codling és Mazzoni, 1996; Guthrie, Hoa,Wigfield, Tonks, Humenick és Littles, 2006; Wigfield és Guthrie, 1997; 

Wigfield, Guthrie és McGough, 1996; Wilson és Trainin, 2007).” 
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Egy másik tanulmány az olvasási motiváció kialakulásának fontosságát taglalja, ami szintén 

már egész kiskorban kell kialakítani. 

„Az olvasási motivációt a nemzetközi szakirodalom képesség specifikus motívumok 

Összességeként értelmezi. Sok összetevős rendszer, összetevői mindazok a motívumok, 

Amelyek az olvasási tevékenység elindításában és fenntartásában szerepet játszanak” 

Dömsödi Andrea így vélekedik az óvoda lehetőségeiről. „ Az óvodába lépéssel megkezdődik 

a könyvtárhasználatra nevelés intézményi keretek közt tervezetten is. Az óvodáskorú gyermek 

esetében az érzelmi megalapozás a kiemelt cél a könyv és a könyvtárhasználatra nevelés 

területén is. 

Az óvodára meghatározott célok inkább általánosak és orientálók. Az óvodának inkább abban 

van szerepe, hogy a gyermekek valóban megszerezzék azokat a tapasztalatokat és élményeket 

melyek, a későbbi iskolai munkához szükségesek (pl.: lapozás). Ehhez szükséges, hogy 

felmérje a gyerekek családi hátterét ebből a szempontból is és a hátrányból indulóknak segítse 

felzárkózását. A családból hozott könyvfogalmat pedig fejlessze és kiegészítse a 

könyvtárfogalommal a gyermekkönyvtár szervezett látogatásain keresztül.”3 

  

1.3. A mese szerepe a roma közösségekben 

Az emberi problémák kibeszélése, a mese a romák életében a helyszínen születik és 

megismételhetetlen. Legtöbbször idősebb férfiak mesélnek életükről és jövőjükről, 

középpontban többnyire egy kisgyermek áll. A mese célja az igazság közvetítése. A mesélés 

legtöbbször nem ülve történik, akár táncolásra vagy a feleség megénekeltetésére is sor 

kerülhet. A meséiknek nem kell, hogy konfliktusokat tartalmazzon, hiszen az életükből is 

hiányoznak a nagy drámák. Hiányzik az állatmese, a legenda. Vannak tündérmeséik, 

népmeséik, melyek motívumvilága nagyon hasonlít a magyar csodás mesékhez (pl.: csodatevő 

náluk nem a királyfi, hanem valamilyen szent, a sárkánynak nem 3, hanem 7, 9 vagy 24 feje 

van).  Meséikben ritkán van jutalomelnyerés. A főszereplő legtöbbször anélkül győz, hogy 

                                                           
3 Dömsödi, 2002, A könyvtár- pedagógiai rendszere és fejlesztésének lehetőségei 
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bármiféle hőstettet hajtott volna végre, győzelmében nagy szerepe van a furfangnak, a 

leleményességnek és a sorsnak.  

 

Jó gyakorlat kidolgozásának indíttatása és kezdete 

1. Alapötlet kialakulása  -  a program kezdete  

Tisztában voltam azzal a ténnyel, hogy a megváltozott életkörülmények befolyásolják a 

gyermekeket a fejlődésükben. A technika fejlődésével háttérbe került a könyv szerepe, pedig 

nagyon fontos lenne a közös mesélés interakciós varázsa. Ezt a tényt még jobban beigazolódni 

láttam, településünk önkéntes könyvtárosaként, hogy a könyvtárunk tagjai inkább hatvan év 

felettiek. Munkám során azt tapasztaltam, egyre kevésbé fontos a szülők számára a mese, a 

mesélés, az olvasás. Gyermekeink nem látják a szülőktől az olvasás fontosságát, ami őket is 

erre inspirálná. Pedig az élet minden területére kihat az olvasás, az olvasni tudás. Lényeges  a 

gyermekek önbizalmának kialakulása és a helyes önértékelésük szempontjából, ha 

nehézségek nélkül tudnák az olvasást elsajátítani iskolai tanulmányaik kezdetén. Örömforrás 

lenne számukra az olvasás, mint tevékenység. 

Témakutatásom során bebizonyosodott, hogy nem állunk egyedül ezzel a problémával, 

világszerte különféle módszerekkel próbálják olvasóvá nevelni a felnövekvő nemzedéket. 

Tekintsünk át néhány példát, Sámuelné Ábrahám Mónika: olvasásra születni című írásából.4 

 

Nagy-Britanniában a szülőkkel közös könyvtárlátogatásokat szerveznek. A finnek hasonló 

programmal próbálják elérni az olvasás szeretetet, mint az általam kidolgozott módszer, ők 

szintén az óvodából járnak át a könyvtárba rendszeresen mesét olvasni. Amerikában az 

újszülöttek könyvet kapnak ajándékba és azt szeretnék elérni, hogy a szülők havonta vegyenek 

legalább egy könyvet gyermeküknek és öt éves korára legalább hatvan könyvből álló 

könyvtára legyen a gyermeknek.  

                                                           
4 http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasasra_szuletni2 
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Az IFLA könyvtári főcsoportja is célul tűzte ki az olvasás népszerűsítését. Itt szerepel 

Irányelvek az 1-3 éves kisgyerekeknek szóló könyvtári szolgálatokról címet viselő publikáció 

is. Ebben teszik közzé és mutatják be a legsikeresebb nemzetközi projekteket a téma kapcsán. 

A következő országok járnak élen ezen a területen Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, 

Oroszország, Spanyolország, Svédország, Dánia, Hollandia, Kanada, Nagy-Britannia, Dél-

Korea, Norvégia, Finnország, Japán, Kuba, Franciaország, Németország, Olaszország.  

Az előző fejezetekben már rávilágítottam a /Miért is probléma ez?/ kérdésére. 

 Egyre több a fiatalok közt, akiknek probléma az értő olvasás. Ezt a nemzetközi méréseknél 

egyre gyengülő eredmények is bizonyítják. 

 Képekkel kommunikálnak, a gyerekek a szövegre már egyre kevésbé figyelnek oda. 

 Szókincsük-kifejezőképességük egyre nehezebben alakul ki. 

 Gyakran csak tőmondatokban beszélnek. 

 Szegényedik fantáziaviláguk. 

 Képzeletük nehezebben szárnyal, a látott képvilágra fókuszál. 

A probléma megoldásának lehetőségeit keresve a következő gondolatok fogalmazódtak meg 

bennem legfontosabb feladatokként. 

 A könyv megszerettetése 

 A könyvtár megismerése 

 A könyv értékének felismerése 

 Megtalálni a helyes arányt a technika a világháló adta lehetőségek és a papíralapú könyv 

között 

 A szülőkkel megértetni a mindennapi mese fontosságát 

Lehetőségem nyílt a TÁMOP-3.2.13-12/1-es pályázatával a gyerekeket a könyvhöz illetve a 

könyvtárhoz közelebb vinni. Tisztában voltam azzal a ténnyel, hogy a megváltozott 

életkörülmények befolyásolják a gyermekeket a fejlődésükben.  Az egyéni képességek, 

különböző műveltségi szintű, eltérő szociális hátterű családokból érkező gyerekeknél 

tudatosan tervezett nevelő-munka eredményeként szerettem volna kialakítani az olvasás 
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szeretetét, a könyv értékének tiszteletét. Ezért a Meselámpa elnevezésű projekttel kívántam a 

gyerekeket a könyvhöz, illetve a könyvtárhoz közel vinni.  

A mesés délutánokon különböző témájú művekkel ismerkedhetnek meg és közösen, rajzzal, 

bábozással dolgozzuk fel a hallottakat. Saját tapasztalataik alapján tegyenek szert a gyerekek 

alapvető ismeretekre, alakuljon problémamegoldó gondolkodásuk, gazdagodjon szókincsük, 

szélesedjen látókörük. Így közelebb kerülhetek nevelési filozófiámhoz: derűs, vidám, 

szeretetteljes tevékenységre ösztönző, élményekre épülő, ingergazdag környezet biztosítása, 

ahol a gyermekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődhetnek.  

Könnyedén kialakul a minta, a modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, az 

óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 

A gyermekeken keresztül a már idősebb generáció formálása, vissza a könyvtárba, az 

irodalom világába, a gyermekemmel együtt a mesék birodalmába.  

A pályázat három hónapos tapasztalatait továbbfejlesztve megpróbáltam az óvodai élet 

mindennapjaihoz kapcsolni. Átgondolva igen jól beilleszthető volt a tevékenység a 

pedagógiai programunkba, az „Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével” adaptált program 

átdolgozott változata.  

„Cél: A mesével a nevelés legalapvetőbb feladatainak megoldása. Segítségével az érzelmi és 

nyelvi mélystruktúrák megalapozása. Irodalmi élmények nyújtásával az az iránti való szeretet, 

majd igény felébresztése.”5 

                                                           
5 Pedagógiai Program; Pécs, 2004. 30. p. 
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Minden héten egy meghatározott napon az óvoda 

szomszédságában működő helyi kis könyvtárba átmegyünk a 

nagycsoportosokkal. Kiválasztjuk a mesekönyvet és a mesét, 

majd hangulatos meselámpa fényénél elmesélem. A mese 

végén közösen elfújjuk a meselámpát és a bene rejlő 

„mesemondó manó” elalszik. Majd megbeszéljük a mese 

szereplőit és, hogy kinek mi is tetszett a legjobban. Van 

lehetőség a kialakított kreatív sarokban bábkészítésre, 

élményrajzra, színezésre… stb. Az elkészült munkákból 

készítettünk már kiállítást, filmet, de megtalálható a gyerekek 

által összeállított könyv is. Kedvenc meséiket dramatizálással is átélhették újra, sőt 

bemutathatták kisebb társaiknak. 

Kialakítottam egy képeskönyv-nézegető sarkot is, ahol a gyerekek, ha végeztek, míg szüleik 

nem jönnek értük képeskönyvet nézegetnek. Aki szeretne, kölcsönözhet is. Megbeszéltük a 

kölcsönzés menetét és etikai illetve morális szabályait.  

„ Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való 

gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 

gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése”6 

A csoportszobában a galérián kialakítottam egy mini könyvtárat ahol a gyermekek 

játéktevékenység közben képeskönyvet nézegethetnek. Itt lehetőségük nyílik a könyvtáros 

játékra, kipróbálhatják a könyvtáros, a mesélő az olvasó szerepét egyaránt, hiszen az óvodai 

tanulás tevékenységekben valósul meg. Átélhetik az eddigi élményeket újra és újra a 

játéktevékenység közben. A játék alatt fejlődik szociális érzékük, beszéd és 

viselkedéskultúrájuk, érzelmi kötődésük a könyv, az olvasás iránt. Ugyanakkor a könyvek 

lapozgatásával elsajátítanak az iskolaérettséghez fontos képességeket, is mint például a 

megfelelő finommotorika, figyelem, emlékezet, türelem. Azaz megvalósul az óvodás gyermek 

                                                           
6 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról (221/2010.(VII.30.) Korm. rendelet-módosított 
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kompetenciáinak széles körű fejlesztése, ahol az óvodapedagógus építhet a gyermekek 

előzetes tapasztalataira a tanulást támogató környezet megteremtése során. Kialakulhat a 

cselekvő aktivitás, a felfedezés lehetősége a kreativitás erősítése. 

2.2. Éves terv felépítése, a megvalósítás folyamatai. 

A nevelőtestülettel közösen építettük fel az éves tervet, beépítve a „meselámpa” mint 

innovatív tevékenységet a könyvek adta csodálatos világ megismerésének módszerét. 

A cigány és más népek meséi, a jól kiválasztott műmesék adják irodalmi nevelésünk anyagát. 

Helyet adunk a magyar klasszikusok meséinek, elbeszéléseinek a mai magyar írók, költők 

alkotásainak. A tematikus terveket, és annak reflexióit a csoportnaplók tartalmazzák.  

 

Tervezésnél figyelembe vett szempontok: 

- Életkori sajátosságoknak megfelelő anyagválasztás, amely megfelelő irodalmi élményt 

nyújt a gyermekeknek. 

- Az ingerszegény környezetből érkező gyermekek sokoldalú fejlesztése megvalósuljon. 

- Nagy figyelmet fordítunk az egyéni képességekre a differenciálásra, a kompenzálásra, a 

pozitív megerősítésre és a tehetséggondozásra.  

- Egyéni fejlesztés eredményeinek elemzése, értékelése, a tapasztalatok beépítése. 

- Fontos az óvodapedagógus modellértékű kommunikációs kultúrája 

- Aktualitások beépítése (ünnepek, ünnepélyek) 

- Témacsoportosítás egységesítése (évszakok köré) 

- A játék és a foglalkozások hely, idő és anyagszükségleteinek felmérése, anyagi fedezet 

megteremtése és folyamatos biztosítása. 

Megvalósítás példái: 
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A gyermekek képeskönyvet nézegetnek a kialakított 

könyvtársarokban. Egyikük a könyvtáros néni. 

Bekapcsolódom a tevékenységükbe, kikölcsönzöm a 

tervemben megvalósításra váró mesét tartalmazó könyvet 

(orosz népmese: A répa). Lapozgatom, nézegetem, 

nagyon érdekes ez a mese, szeretném nektek elmesélni. 

A gyermekek leülnek a mesemondó párnákra és én a 

meselámpa hangulatos fénye mellett elmesélem a mesét. 

Majd az előre előkészített eszközökből a gyerekek az ábrázolósarokban elkészítik a színezés-

vágás, ragasztás technikájával az új mesekönyvet a könyvespolcra. A könyv készítése 

kooperatív munkaformával készül. A csoportok jelenetenként dolgozzák fel a mesét, majd 

közösen megtalálják a mesefolyamatot történések szerint és összefűzik a mesekönyvet. A 

vállalkozóbb kedvű gyermekek a képek folyamatából bátran mesélnek társaiknak és forgatják 

a saját maguk által elkészített könyvet. 

A gyermekek tevékenysége kapcsán fejlődik érzelmi intelligenciájuk. Az irodalmi élmény 

újraélése, a tevékenység játékhoz való visszavezetése, a mesekönyv elkészítése és 

későbbiekben a gyermeki mesemondásban valósul meg. Jó alkalom nyílik a differenciált 

feladatadásra, feladatválasztásra. Közben jól fejlődik képzeletük, fantáziájuk, kézügyességük, 

kitartásuk, együttműködőkészségük, illetve szerialitásuk a képek egymásutániságával. Bővül 

szókincsük, mondatalkotó képességük, türelmük, beszédkedvük.  

 

 A gyermekekkel átmegyünk az óvoda szomszédságába található könyvtárba. A 

mesemanó segítségével kiválasztjuk a mesét (Didergő király). A mese meghallgatása 

után az előre kikészített eszközökből egy mesefilmet készítünk, melyet a 

későbbiekben az óvodában előadunk a többi csoport részére, ezzel újra és újra átélve 

a mese élményét, kihangsúlyozva mondanivalóját, a szeretet fontosságát. A feladatok 

befejeztével alkalmuk nyílik a gyerekeknek a könyvtárban található könyvek 

nézegetésére, kikölcsönzésére. 

    A tevékenység közben lehetőség adódik a differenciált feladatadásra a motiváció 

állandó fenntartására. Azoknak a gyermekeknek is lehetősége adódik betekintést 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu


                    Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
            Szaktanácsadók által összeállított szakmai anyagok 

 

 
 

 

OH NPOK 1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet Tel: +36-1-477-31-57 

E-mail: Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu 

13 

 

nyerni a könyvtári világba, akik szociokulturális szempontból hátránnyal indulnak. 

Közben jól fejlődik a gyermekek fantáziája, kreativitása, finommotorikája, 

gondolkodása, szókincse, mondatalkotó képessége, előadói készsége. Kialakul a 

közösségi érzés, az alkalmazkodni tudás a segítőkészség a közös munka pozitív 

hatásaként. 

 

2.3. Az alkalmazott adatgyűjtési, elemzési, feldolgozási módszerek a jó gyakorlat 

kiértékeléséhez 

 Könyvtári statisztikai adatok a helyi Kistamás Gyula nevét viselő könyvtár 

adatbázisából. Az adatbázis adatainak felhasználását a könyvtárat üzemeltető Vasasért 

Egyesület vezetője engedélyezte. 

 Interjúk: A helyi iskola tanítói és az iskola könyvtárosa. (A projektben résztvevő 

gyermekek olvasási készségei, képességei jobb fejlődési tendenciát mutatnak e 

társaiknál) 

 Nevelési értekezletek megbeszélései, esettanulmányok, megfigyelések, egyéni 

fejlődési mutatók 

 

 

 

2.4 Tapasztalatok összegző gondolatai 

Az óvodapedagógusok egybehangzó véleménye, hogy a gyermekek szívesen vesznek részt a 

meselámpa tevékenységben. A kikölcsönzött könyvek tartalma megtalálható a 

játéktevékenység alatt készült rajzaikban, fejlesztve kreativitásukat, fantáziájukat, képi 

világukat. Jól fejlődik közben kézügyességük finommotorikájuk. Szerepjátékuk során 

megjelenik a könyvtáros és a kölcsönző szerepe. Tevékenységük kapcsán könnyedén lehet 

irodalomfoglalkozást kezdeményezni, az alaphangulat a könyvtári szokások jó alapot adnak a 

mesehallgatás nyugodt világához. A gyerekek pontosan tudják a szerepek kapcsán felmerülő 

viselkedési szokásokat és visszaadják játéktevékenységükben. Közben újból átélik a már 

megélt eseményeket, és alkalmazzák megváltozott körülmények között. Sokszor rendszerezik 

a könyveket játéktevékenységük során, tehát megfigyelhetjük a tevékenység nemcsak 
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irodalmi nevelést segíti elő, hanem szoros kapcsolatban van matematikai tartalmú 

ismeretekkel is, hiszen ilyenkor halmazt képez, viszonyít a gyermek. Felfedezi az ok okozati 

összefüggéseket, fejlődik gondolkodása, türelme. Jól összeköti a tevékenység az óvodai élet 

minden tevékenységi formáját, megjelenik a komplexitás a különböző területek között. Jelen 

van a külső világ tevékeny megismerése a mesekönyvek képi világában, és a mesék 

tartalmában, de sokszor jut eszükbe egy-egy dal. Kimagasló szerepet tölt be az anyanyelvi 

nevelés területén. Sokat gazdagodik szókincsük, bátrabb mondatalkotásuk. sokkal többet 

forgatnak könyvet, többször mesélnek egymásnak, mint régebben. A többi 

játéktevékenységgel is jól összekapcsolható a foglalkozás. 

 A könyvtári statisztikát, a tanári mélyinterjút és a szülői kérdőívek tapasztalatait áttekintve a 

meselámpa, mint innovatív tevékenység pozitív hatást mutat a gyermekek olvasási 

motivációjára. Óvodapedagógusként és könyvtárosként kijelenthetem,  a megkezdett út 

járható. Tapasztalataim szerint több szülő jár a könyvtárba, kezdett el újból olvasni, ami a 

minta a példamutatás szempontjából nagyon fontos, hiszen már többször említettem, de nem 

győzöm hangsúlyozni, a gyermekek olvasásra szoktatása a családban kezdődik. Ezt 

továbbgondolva a már működő szülői klub egyik témái közé beépíthetjük a mesélés, a 

mesefelolvasás fontosságát, kihangsúlyozva a személyiségfejlesztő hatását. Nagy eredmény 

számomra és a nevelőtestület számára a tanítónők pozitív tapasztalatai. Könnyebbé vált az 

óvoda iskola átmenet, a gyermekek jól felkészültek az iskolai feladatokra és rendelkeznek 

azokkal a képességekkel, attitűdökkel melyek szükségesek a kudarcok elkerülése érdekében. 

Szívesen forgatják a könyveiket és kutatnak a nagyobbak a könyvtárban, vagy épp ott töltik 

szabadidejüket. Javultak az értő néma olvasás eredményei azokban az osztályokban ahol a 

gyermekek óvodás korban részt vettek a meselámpa foglalkozásokon. 

 A tevékenységben résztvevő, de már iskolába járó gyerekek közül sokan még mindig 

szívesen és rendszeresen visszajárnak a könyvtári foglalkozásokra. Jó lenne az iskolában is 

folytatni, délutáni foglalkozások közé beépíteni a tevékenységet, hogy ne szakadjon meg a 

folyamat, az eddig elért eredmények tovább fejlődjenek. A nevelőtestület egyetértett azzal a 

ténnyel, miszerint a gyermekek érzelmi motiváltságát erősíteni kell a könyvek, az olvasás 

iránt. Tudomásom szerint a mi óvodánk az egyetlen óvoda Magyarországon, ahol ilyen 

tevékenység folyik, ezért szeretnénk ezt az innovatív módszert továbbfejleszteni, bemutatni 
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eredményeit a pedagógusok körében. A publikálásokat a szakmai folyóiratokban 

megjelentetni. Referencia óvodaként bemutatjuk a tevékenységet az óvodapedagógusoknak, 

hogy szakmailag megalapozva mintát mutassunk a célok elérésének hogyan kérdésére.  

 

3.1. Tematikus terv  

 

Téma Műveltségtartalom cél, feladat, 

képességfejlesztés 

Ősz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél 

 

 

 

 

- A búzaszem (fésüs É.: 

ezüsthegedű) 

- A nagyhatalmú királynő és 

a kis szolga (cigány mese) 

- Állatok nyelvén tudó 

juhász (Illyés Gyula. sz.gy.) 

- Hogy lett a tyúkoknak 

háza? (Cigány mese) 

- Az aranyhajú lány (Cigány 

mese) 

- Ludas Matyi (Fazekas I.) 

- Terülj, terüljasztalkám 

- Isten és a Szent Péter 

(cigány mese) 

 

- A didergő király (Sz.gy) 

- Királylány és a Hold lánya 

(cigány mese) 

-A kis jézus születése 

(karácsonyi várakozás) 

Irodalmi élmény nyújtása az 

életkori sajátosságoknak 

megfelelően.  

Emlékezet, képzelet 

fejlesztése. 

Verbális memória 

kialakítása 

Szókincs bővítése, 

szófordulatok megismerése. 

Mesetudat kialakulásának 

fejlesztése. 

Szerialitás fejlesztése a 

történetek 

egymásutániságának 

felidézésével. 

Figyelemkoncentráció 

fejlesztése.  

Szociális érzék kialakítása.  

Érzelmi nevelés. 

Türelem fejlesztése. 
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Tavasz 

 

 

 

 

 

- Tizenkét hónap az erdőn 

(Borena Nancova) 

- A gombóc (Meselámpa) 

- Hópelyhek (Homoki Nagy 

Katalin: Tél csengői 

csengnek) 

- Talpas (Móra Ferenc: 

sz.gy.) 

- Tündér szép Ilona, Király 

Kis Miklós és a Fegyveres 

Márton meséje (cigány 

mese) 

- A lusta lány  (cigány mese) 

- A szegény cigány és a 

sündisznó (cigány mese) 

- Balatoni jég alatt 

(Meselámpa) 

- A sárkány meséje (cigány 

mese) 

 

-  A kismadár kertje (Tavasz 

van) 

- Kevély Kereki (Móra F. 

ünnepsoroló) 

- A patak meséje (Zelk Z.) 

- Húsvéti tojások (Móra F.) 

- Mókus Peti kiskertje 

(Fésüs É.: Ezüsthegedű) 

- Hétszínvirág (sz.gy) 

Gondolkodási műveletek 

fejlesztése az ok okozati 

összefüggések 

felfedezésével. 

Mesék szófordulatainak 

használata a hétköznapi 

beszéd során. 

A mesehallgatás alatti 

nyugodt viselkedésnek a 

fejlesztése. 

Évszakok, témák, jeles 

ünnepek, szokások 

tartalmának, 

tulajdonságának elsajátítása 

a mesék tartalmán keresztül. 

Hosszú és rövid távú 

memória fejlesztése. 

Az együttes élmény örömet 

szerezzen számukra. 

Különböző 

tevékenységekkel a 

komplexitás érvényesülése. 

Koherencia a többi 

foglalkozási 

tevékenységekkel. 

Jutalom büntetés meglátása 

a mesén keresztül. 

Jó és rossz érzékelése a 

mese mondanivalójából. 

Mesetudat fejlesztése. 
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- Az ördögkirály lánya 

(cigány mese) 

- Édesanyák beszélgetnek  

-  Hogy lett a szegény 

Lajosból király (cigány 

mese) 

- Betyár volt e cigány Jóska? 

(cigány mese) 

- A pap és a tojások (cigány 

mese) 

 

 

Esztétikai ízlés fejlesztése. 

Grammatikailag helyes 

mondatalkotás. 

Erkölcsi érzék fejlesztése. 

Fantázia világ fejlesztése. 

Finommotorika fejlesztése. 

Mese főbb cselekményeinek 

kiemelésével a 

lényegkiemelő képesség 

fejlesztése. 

Lényeges jegyek 

tulajdonságok felismerése, 

szubjektív véleményalkotás 

képessége.  
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