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Ame se tör té né sek, ese mé nyek el mon dá sa,
el me sé lé se. So ká ig száj ról száj ra jár va for -
má ló dott ke re keb bé, gaz da gab bá az ál tal,

hogy a va lós vi lá got az em be ri kép ze let, a cso -
dák ma ga sabb szfé rá i ba re pí tet te, az az
öt vöz te az em be rit és az em ber fe let tit. 

A vi lág ról al ko tott kép
fejlődésében - a gon dol ko dás mel lett -
a kép ze let nek is jelentős sze re pe van.
Se gít sé gé vel, a meg is me ré sen túl, a vál -
toz ta tás ra is ké pe sek ké vá lunk.

A gyer mek kép ze le té nek
fejlődésében jelentős sze re pet ját szik a
me sék hall ga tá sa. Már a 2 éves gyer me -
kek is szí ve sen hall gat nak me sét, de őket még
nem an  nyi ra a tar ta lom kö ti le, mint a jó hang zás
és a felnőttel va ló kap cso lat fenn tar tá sa. A ki sebb
gyer me kek sok szor is mé tel te tik el ugyan azt a me -
sét, mert egy- vagy két sze ri hal lás ra még nem fog -
ják fel an nak tar tal mát, de egyes meg ra ga dott moz -
za na tok alap ján meg ked ve lik a me se hőseit és ese -
mé nye it. Az óvo dá sok nál a me se hall ga tás a kép ze -
let ma ga sabb fo kát igény li, de egyút tal an -
nak fejlődését is elősegíti. A gazdagodó
fan tá zia és szó kincs te szi lehetővé a
me sék tar tal má nak gazdagítását, ter -
je del mé nek fo ko za tos nö ve lé sét.
Kö rül be lül 3 éves ko rig a gyer mek
szó kin cse és fan tá zi á ja még sze gé -
nyes ah hoz, hogy olyan dol go kat
kép zel jen el, ame lye ket ő ma ga még
nem élt át. Ezért még a 3-4 éves gyer me -
ket elsősorban a sa ját éle té vel kap cso la -
tos ese mé nyek fog lal koz tat ják. A gyer -
mek a me se tár gyá val ek kor még nem
igé nyel fel tét le nül sze mé lyes kon tak -
tust. A kép ze let, a vi lág ról al ko tott
kép fejlődését a felnőttek is nagy mér ték ben
elősegítik, ami kor a gyer me ket ar ra ta nít ják pél dá -
ul, hogy etes se meg a ba bát, és ma guk mu tat ják
va la mely ételt helyettesítő tárg  gyal vagy üres ke -
zük kel a ba ba ete té sét.

A me se hall ga tás első időszakában a gyer -
mek főleg a me se jó hang zá sát, rit mu sát, élénk sé -
gét, ér zel mi te lí tett sé gét fog ja fel, majd fo lya ma to -

san el sa já tít ja ab ból az is me ret len sza va -
kat (ezért is igény li a több szö rös is mét -
lést), és mind in kább be le éli ma gát a
me se tar tal má ba. A ki sebb gyer me kek
ré szé re a legmegfelelőbb a me se dra -
ma ti zált for má jú fel épí té se és
előadása, ami kor konk ré tan is ré sze sei
le het nek az ese mé nyek nek, el játs  szák,
majd ma guk ala kít ják a me sét. Azok a

ké pek, me sék a leg job bak, ami ket a gyer -
mek jól is mer a va ló ság ból. Tel jes té ve dés
azt gon dol ni, hogy a gyer mek fan tá zi á ját

táp lál ja a zűr za var (pl.: fürdőkádban für de nek az
ál la tok), vagy azt, hogy a gyer mek úgy is „ös  sze -
vis  sza gon dol ko dik, ezért mi is ös  sze vis  sza beszél-
hetünk“. A gye re kek nek más lo gi ká juk van, mint a
felnőtteknek, de gon dol ko dá suk nem ön ké nyes. Az
ál mok és a köl té szet kör be-kör be já ró lo gi ká ját kö -
ve ti. Csak 4 éves kor után vál nak iga zi

meseélvezőkké, ami kor már fan tá zi á juk
és szó kincs ük is elég fej lett ah hoz,
hogy a me se vi lág cso dá la tos alak -
ja it el kép zel jék, és így iga zi él mé -
nyek hez jus sa nak. 5 éves kor kö rül
a gyer me kek már jól meg kü lön böz -

te tik a me sét a va ló ság tól, de ez zel
együtt a me sét még több évig él ve -
zik. 

Már előfordulnak ilyen meg jegy zé -
sek: „Az csak a me sé ben van!“ Ek kor már
gyak ran meg vál toz tat ják a me se tar tal má nak

egyes ré sze it. Eb ben az al ko tó ké pes ség
fejlődésének, va la mint az öröm ke re sés re
va ló tö rek vés nek is sze re pe van.

Nap ja ink ban is a gyer mek szom jas a me -
sék re. Ál ta luk gaz da go dik, tá gul lá tó kör ük, is me -
re te ik bővülnek, és képzelőerejük egy re na gyobb
lesz. Me sék re len ne iga zán szük sé gük a gyer-
mekeknek egészséges lelki, sőt testi fejlődésükhöz

Gondolatok a meséről és a mesélésről

A mesérol...
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(a já ték, a sza bad já ték mel lett). A me se - és a me -
sé ben meg nyi lat ko zó fan tá zia - belső, lel ki va ló -
ság ról be szél, ami a gye rek szá má ra még fon to sabb,
előbbre va ló a külső va ló ság nál. A fan tá zia vi gasz -
tal és gyó gyít kis gyer mek kor ban, és se gít a he lyes
ér zel mi tá jé ko zó dás ban. Fel ké szít a felnőtt-korra,
a belső biz ton sá got megerősíti. A ké pes sé gek éré -
se és kifejlődése enélkül el kép zel he tet len. 

A kis gyer me kek 6-7 éves ko ru kig (kép ze -
le tük, fan tá zi á juk fejlődése, sza bad áram lá sa mi -
att) gyak ran „egybemesélik“ a va ló ság ele me it,
lát ha tat lan barátnőik van nak, és az is ter mé sze tes,
hogy a fa le ve lek - amíg ját sza nak ve lük - kis hör -
csö gök le het nek. Eze ket a fan tá zi á kat ál ta lá ban
kettős tu dat jel lem zi. Pél dá ul: „Ne lépj a szőnyeg-
re, az tó, nem lá tod, hogy ha lak úsz nak benne!“.
Te hát tud ja, hogy a tó szőnyeg a va ló ság ban, de a
já ték - és a fan tá zia - va ló sá gá ban tó nak kell len -
nie. Eb ben az élet kor ban a gye re kek, ha te he tik,
időnként szí ve sen be von ják a felnőtteket is me sé -
ik be. Na gyon fon tos, hogy a felnőtt ré sze is le -
gyen a gyer mek me sé i nek. Ha időnk és ked -
vünk en ge di (jó len ne, ha csak rö vid időre
is, de min den nap en ged né!), hagy juk ma -
gun kat be von ni a já ték ba! Jelentősen fej -

lesz ti a felnőtt/szülő - gye rek kap cso la to kat is! Vi -
gyünk sár ga ré pát a kép ze let be li lo vak nak, hall gas -
suk együtt, ho gyan ro pog tat ják    jó ízű en, si mo gas -
suk meg az ágy lá bá hoz kö tött pó nit, cso dál juk
meg az úsz ká ló ha la kat. A gyer mek fé lig tré fás
rész vé te lün ket is öröm mel fo gad ja, ha ez nem gú -
nyo ló dó és nem já ték el le nes.

A mi gye rek szo bánk leg ér té ke sebb kin cse
is az volt, ha es tén ként, lám pa ol tás után, édes anya
vagy édes apa az ágy szé lé re ült és „magától“ me -
sélt. Ter mé sze te sen sze ret tük a könyvből ol va sott
me sé ket, no meg a TV-ma ci ál tal me sélt me sé ket is.

A gyer mek kor ban hal lott, ol va sott me sék
lé lek be hullt ál dott mag ként sí rig el kí sé rik az em -
bert. Ma is fon tos, hogy a nyi la do zó gyer me ki kép -
ze le tet meg aján dé koz zuk! Bűn ettől meg fosz ta ni a

gyer me ke ket!
Mesélő szülőket, nagyszülőket, mesélő fel-
nőtteket kí vá nok min den gye rek nek!
Nőjenek fel úgy, hogy me se szó szé pít se és

gaz da gít sa éle tü ket. A hal lott me sé ket
bi zo nyá ra ők is to vább me sé lik majd.

...jegyzet

Orsi

KARÁCSONYI VÁSÁRT SZERVEZÜNK!

Az óbudai játszóterek (Kerék u.- Huszti út - Lajos u.) kézműves
csoportjai által készített karácsonyi ajándékokból kirakodó vásárt
rendezünk DECEMBERBEN. Az így befolyt összeget a későbbi

kézműves foglalkozások alapanyagaihoz használjuk majd fel.
Ezen a vásáron szívesen árulnánk az otthonról hozott
karácsonyi díszeket is.

Előre is köszönjük támogatásukat !

Felhívás
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ovember  -  Szent András hava

Íme hát elérkeztünk a kilencedik hónaphoz.
Mielőtt sajtóhibára gyanakodnátok, elárulom - ter-
mészetesen tudom, hogy november a tizenegyedik
hónap, de a régi római naptárban még csak a
kilencedik volt a sorban (latinul "novem" kilencet
jelent).

Ezt a hónapot őszutónak is szokták nevezni,
hiszen ilyenkor már az őszből csak a hideg napok,
levéltelen fák, s a télre vackolódott állatok
készülődése maradt. Sokszor  éjszaka fagy, s elő-elő-
fordul, hogy novemberben lehull az első hó is.

Hangulatában, képeiben a legborongósabb
hónapunk november, talán ezért is van, hogy ekkorra
esik (pontosan elsejére) Mindenszentek ünnepe. S má-
sodikára a Halottak napja.

Mindenszentek ünnepe azoknak a szen-
teknek a napja, akikről a naptár név szerint nem
emlékezik meg. Halottak napján pedig az elhunyt
családtagokra, barátokra, ismerősökre emlékezünk. A
temetőbe virágot, koszorút, mécsest viszünk elhunyt
szerettünk sírjához; otthon pedig gyertyát gyújtunk
és megemlékezünk róluk. Azt a hetet, amikorra - a ma
már munkaszüneti napnak is nyilvánított - a
Halottak napja esik, halottak hetének nevezik.

Nevezetes ünnepe a hónapnak Márton napja
is - november 11-e -, amely libapecsenyés, újborkós-
tolós névünnep. Összekapcsolódott e nappal a Szent
Márton lúdja kifejezés is, amely utal a nap jellegzetes
ételére, illetve a történet szerint Szent Márton a
ludak óljába bújt, hogy kitérjen püspökké választása
elől, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét.

Két, régebben nagyon gyakori női név tulaj-
donosai is ekkor ünneplik névnapjukat.
Tizenkilencedikén az Erzsébetek (Bözsik, Erzsik,
Zsókák, Böbék, Lizák, Erzsókok), s huszonötödikén
a Katalinok (Katicák, Katák, Kátyák, Katinkák,
Linák, Katusok).

Ha a hónap első napjaihoz szomorúbb
ünnepek tartoznak, akkor elmondhatjuk, hogy cserébe
vidáman búcsúzik legalább. Ugyanis november 30-án
- Szent András napján - kezdődnek a disznóvágások 

s az ezzel együtt járó nagy lakomák, a disznótorok is.
Ne felejtsük el, hogy az iskolai őszi szünet is

ebben a hónapban van.
Jó lenne, ha a tél beállta előtt is tudnátok

sokat levegőn lenni s kirándulni. Végül a lányoknak
javaslom, hogy régi szokás szerint Katalin napján
tegyenek gyümölcsfát vízbe, s ha kizöldül kará-
csonyig, az közeli férjhez menetelt jósol. A legények is
e napon tájékozódhatnak jövendőbelijükről. Például
úgy, hogy lopott leányinget tesznek a párnájuk alá,
vagy egész nap böjtölnek, abban reménykedve, hogy
megálmodják feleségüket.

Jeles napok:
November 11.: A lelki egészség megvédésének 

napja
November 17.: Füstmentes nap
November 20.: Az ifjú zenebarátok napja
November 22.: A magyar közoktatás napja
November 23.: A Véradók napja

Vallási ünnepek:
November 1.: Mindenszentek ünnepe
November 2.: Halottak napja
November 5.: Szent Imre herceg ünnepe
November 9.: Lateráni bazilika felszentelése
November 19.: Árpádházi Szt. Erzsébet ünnepe
November 25.: Krisztus Király vasárnapja
November 30.: Szent András apostol napja

Ezúton szeretnénk elnézést kérni, hogy előző szá-
munkból két fontos nemzeti ünnepünk dátuma
kimaradt:
Október 6.: Az aradi vértanúk napja
Október 23.: Az 1956-os forradalom emlékünnepe

Kalendárium

Márti
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Egyszer a róka elindult valami
fogához valót keresni. Amint
ment, mendegélt, belenézett egy

kerekes kútba, s látta, hogy a kút
vizében egy nagy sárga sajt úszkál. 

Törte a fejét, hogy miképpen
lehetne abból a sajtból jóllakni. Látta,
hogy a kútnak két vedre van. Amikor az
egyik lefelé megy, akkor a másik felfelé
jön. Gondolta beül a felső vederbe,
leereszkedik és megeszi a sajtot. 

Igen ám, de amikor leért, akkor
látta, hogy nincs ott semmiféle sajt, csak
a telihold tükröződik a vízben. Most már
kijött volna, de hogyan? Egyszer csak
arra vetődik egy farkas. Ő is belenézett a
kútba. Látja a rókát, kérdi: 

- Mit csinálsz ott, róka koma?
- Nem látod? Eszem a sajtot, amíg

csak jól nem lakom.
- Hát nekem nem hoznál fel egy

darabot?
- Dehogy viszek. Ha enni akarsz,

gyere le te is. 

- Igen, de hogy lehet oda lemenni?
- Éppen úgy, mint ahogy én jöttem.

Ülj bele a másik vederbe, ereszkedj le,
és akkor te is jóllakhatsz a sajtból, akár-
csak én. 

A farkas nem volt rest, beleült a
vederbe. Mivel nehezebb volt, mint a
róka, ő leereszkedett, a ravasz róka
pedig a maga vedrével feljött a kútból. 

Mikor a farkas leért, látta már,
hogy a róka becsapta, de akkor már a

róka messze-messze járt. Hogy a farkas
hogy jött ki a kútból, azt bizony nem
tudja senki. Aki nagyon kíváncsi, járjon
utána.

*
Tanulság

A nagy mohóság mindig bajjal jár!

Mese

A ravasz róka a kútban

Dajka Edina, 10 éves

Budócs Sz.Zsuzsanna, 7 éves
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Észkerék

Információk

A fejeken lévő testrészeket betűkkel helyettesítettük. 
Állítsd helyes sorrendbe a betűket, hogy két híres magyar

író és egy zeneszerző nevét kapd!

Huszti út és Kerék u.: Őszi nagytakarítás: XI.10., szombat 14.00-től 
(közös rendezésben)      Családi hétvége: XI. 24-25., szombat-kirándulás

vasárnap-vetélkedők, sorverseny
Huszti u.: Baba-mama klub: hétfőnként 11.00-től

Agyagozás: hétfőnként 16.00-tól
Kézműves foglalkozás: kedden, szerdán, csütörtökön 16.00-tól
Diavetítés: péntekenként 17.00-től

Lajos u.: Mesesarok: keddenként 17.00-től
Kézműves fogl.: szerdánként a kicsiknek 16.00-17.00-ig, nagyoknak 17.00-18.00-ig
Diavetítés: csütörtökönként 17.00-től

Zemplén u.: Minden hónap második vasárnapján táncházat tartunk kicsiknek és nagyoknak,
kezdés 16.00-tól

A Gyűrű és Zemplén u. játszótereinek programjait a hirdetőtáblákon olvashatjátok!

NOVEMBERI PROGRAMJAINK Információk



A feladatok megoldását névvel ellátott borítékban adjátok le a játszótér
dolgozóinál a megjelenést követő tíz napban. 

(A helyes megoldásokat és az általatok elért pontszámot a megjelenés után két
héttel a játszóterek hirdetőtábláján találhatjátok meg.)

Észkerék

I. KARIKÁZD BE A HELYES
VÁLASZT!

1, Melyik földrészen van Peru?
a, Afrikában b, Ázsiában

c, Dél-Amerikában
2, Mikor volt az első újkori olimpia?

a, 215-ben b, 1896-ban
c, 1942-ben

3, Ki írta az Anyám tyúkja című verset?
a, Petőfi Sándor b, Arany János

c, Vörösmarty Mihály
4, Mi a mentők telefonszáma?

a, 105 b, 107
c, 104

5, Ki szerezte a Varázsfuvola című operát?
a, W.A. Mozart b, Puccini

c, Kodály Zoltán
6, Mi volt I. István király eredeti neve?

a, Géza b, Tas
c, Vajk

7, Hány óra van 15 óra 15 perckor?
a, negyed 5 b, negyed 4

c, negyed 3
8, Hány méter a Föld legmagasabb pontja?

a, 8848 méter b, 9002 méter
c, 10242 méter

9, Mi a neve Föld legmélyebb pontjának?
a, Boszporusz-árok b, Himalája

c, Mariana-árok
10, Ki festette a Majális című képet?

a, Leonardo da Vinci b, Picasso
c, Szinyei Merse Pál

II. Juss el a kezdő szótól a végszóig
úgy, hogy az adott szó utolsó szótag-
ja legyen a következő szó első szó-
tagja! Próbáld minél rövidebben!

Pl.:vásár - sárga - garázs...
(a sorok száma nem feltétlenül egyezik meg a

szavak számával!)

BOKA
...................

...................

...................

...................
CSUKLÓ

PATAK
...................

...................

...................

................... 
TENGER

ESTE
...................

...................

...................

................... 
REGGEL

III. Keress állatneveket a szavak elé,
amelyekkel azok egy jellegzetes

összetett szót alkotnak!
Pl.: szamárköhögés

1.               TALP
2.               TEJ
3.               FOGÓ
4.               ÚT
5.               FÜL

6.                SZÁJ
7.                FOG
8.                LÁB
9.                Kő

10.               SOR
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IV. A kis képek egy-egy kereszt-
nevet rejtenek! Ki tudod találni

melyeket?

D
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HOLLANDIA

1. Mi Hollandia fővárosa?
2. IGAZAK-E AZ ÁLLÍTÁSOK? MIÉRT?

a./ Hollandia területe jóval nagyobb, mint Magyarországé.
b./ Hollandiában sokkal kevesebb ember él, mint Magyarországon.

c./ Hollandiában ugyanazt a forintot
használják, mint Magyarországon.

3. Mi a mélyföld?
4. HÁNY MÉTER HOLLANDIA LEGMAGASABB PONTJA?

5. Mit jelent az alkotmányos monarchia?
6. HOGY HÍVJÁK A HOLLAND KIRÁLYNőT?

7. Mit visel a lábán egy vérbeli holland?
(MEGTUDOD, HA MEGFEJTED A REJTVÉNYT)

Labdajáték becézve

Apa párja

Macska becézve

Tündérszép ......

Halfajta

Este vigyáz a játszira

8. MELYIK VIRÁGRÓL NEVEZETES HOLLANDIA? RAJZOLD LE!

9. Miért van annyi szélmalom Hollandiában?

10. MELYIK A KAKUKKTOJÁS?

Pályázat
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