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kapcsán döbbentünk rá, milyen sok kisgyerek
nem hall otthon mesét. Reményeink szerint a
könyvtári mesehallgató gyerekek, akik most még
csak szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek
számolnak be az itt hallott mesékrõl, amikor majd
édesanyák, édesapák lesznek, magától értetõdõ
természetességgel ringatják álomba gyermekei-
ket a népmese szavaival.

Kelemenné Torma Erzsébet

könyvtáros

A népmese napja
a Hild Viktor

Városi Könyvtárban

Könyvtárunk, a Hild Viktor Városi  Könyvtár a
népmese napja alkalmából egyhetes programso-
rozatot hirdetett szeptember 26. és 30. között.

Igyekeztünk Benedek Elek mesegyûjteménye-
in túl Illyés Gyula, Berze Nagy János, Arany
László meséivel is megismertetni a gyerekeket.
A közismert és kevésbé közkézen forgó mesék
mellett bemutattuk más népek meséit is, mert
sok mesében hasonlóságot fedeztünk fel.

Az iskolás és óvodás csoportok több foglal-
kozás közül választhattak.

Ismert népmesék sokoldalú, dramatikus, vizuális

feldolgozása

Ezen a foglalkozáson
a gyerekek kevésbé is-
mert meséket  hallgattak
meg, majd kis irányítás-
sal megkeresték a más
népek irodalmában fel-
lelhetõ hasonló mesét.
Megbeszéltük, mibõl
adódhatnak a hasonlósá-
gok, illetve különbségek.
Illusztrációt készítettek a
mesékhez, és el is ját-
szották õket.

Népmesei vetélkedõ

A könyvtári ismerete-
ket ötvöztük a mesékkel.
Egy ismert mese részle-
teit elrejtettük különbö-
zõ könyvekben. Rejtvé-
nyek, katalógus segítsé-

gével kellett a könyveket megkeresni a polcon, majd
a meserészleteket helyes sorrendbe rakni és a ren-
delkezésre álló bábokkal eljátszani.

Kézmûves foglalkozás

Csuhébaba készítése közben beszélgettünk
arról, hogyan is folyt az élet a fosztóban, hogyan
kaptak szárnyra a mesék.

Meseillusztráció készítése a könyvtárban

A legkisebbek mesehallgatás közben rajzol-
hattak, képeket készíthettek a mesékhez.

Meseírás

Öt különbözõ, a népmesékre jellemzõ szó
(király, szegényember, sárkány, béka, öreg-
asszony) felhasználásával, illetve egy- egy gyer-
mekrajz alapján kellett mesét írni.

Szeptember 30-án  közel hetven gyermek
hallgathatta azt a népmesei válogatást, ame-
lyet Horváth Gábor, a szolnoki Szigligeti Szín-
ház mûvésze mondott, olvasott el a gyerekek-
nek. (Amikor kiderült, hogy nincs elegendõ
pénz a programra, a mûvész ingyen vállalta a
mesemondást.)

Még ugyanezen a napon indítottunk útjára egy
rejtvényfüzetet, melynek feladatai és kérdései
Benedek Elekhez és meséihez kapcsolódnak.

Balázsné Prohászka Mária

Gubáné Ecsédi Erika


