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MIÉRT VAN A GYEREKEKNEK SZÜKSÉGÜK
MESÉKRE?

A kisgyerekkori nyelvi készségek fejlődése már
az élet első három évében megkezdődik, és
nagyban függ attól, mennyire fér hozzá a kicsi
könyvekhez és mesékhez. A későbbi
beszédkészség, olvasás- és íráskészség
megalapozásában szerepet játszik, hogy
milyen gyakran érintkezik a kisgyerek
könyvekkel, ceruzákkal, mesélő felnőttekkel.
Ma már tudjuk, hogy a gyerekek egészen kicsi
korban, bőven az iskoláskor előtt fontos
dolgokat tanulnak a nyelvről, írásról, olvasásról.
Mi segíti őket ebben? A felnőttekkel és más
gyerekekkel való beszélgetések, a
mesehallgatás, a mesékről való beszélgetés, a
rajzolás, a könyvekkel, papírral, ceruzákkal,
más rajzeszközökkel való játék.

Csakhogy nem mindenki fér hozzá a mesékhez
egyformán: a jólétben felnövő gyerekek sokkal
hamarabb és sokkal több szót elsajátítanak,
mint kevésbé szerencsés társaik, és ez is már
egészen kiskorban, bőven az iskola előtt
elkezdődik. Mire iskolába indul két eltérő
hátterű kisgyerek, az olvasni tanulás a
nehezebb sorsú gyerekeknek nagyobb kihívást
fog jelenteni. 



MIÉRT VAN A GYEREKEKNEK SZÜKSÉGÜK
MESÉKRE?

Ezért van különös jelentősége az olyan
helyeknek, mint az óvoda, a könyvtár, a
múzeum, vagy akár a köztereink. Ezek a helyek
mind szoros kapcsolatban vannak a
gyerekekkel és családjaikkal, eseményeikkel,
és mind szerepet játszanak az olvasás
elsajátításában. Ha ezek a programok ráadásul
olyanok, ahol a gyerekek kis felfedezők
lehetnek, bővül a szókincsük, kíváncsivá válnak
a világra, az nem csak az olvasás és írás
elsajátításában fog segíteni nekik, hanem
iskolai és felnőttkori sikerüket is
megalapozhatja. 

Legyél akár óvodai vagy iskolai pedagógus,
vagy bölcsődei munkatárs, könyvtáros vagy
múzeumpedagógus, meseíró vagy szülő, ne
feledd: egyben példakép is vagy, akitől a
gyerekek tanulnak. Akkor is, amikor egy
hétköznapi történetet mesélsz el arról, hogy
mit hallottál a rádióban, vagy mi történt a
munkahelyeden, arra bátorítod a
legkisebbeket, hogy ők is meséljenek
magukról. 



MI AZ A MESESÉTA?

Tegyük fel, hogy éppen sétálsz a kerületben, és
az egyik játszótér kerítésén szembejön egy
oldal egy meséből. Ahogy egy másik
játszótérhez érsz, a történet folytatódik. Majd
újabb oldalt fedezel fel, és még egyet, mire
felfedezed: egy mesét olvasol. A meseséták a
gyerekek két kedvenc elfoglaltságát ötvözik: a
kitalált történeteket és a felnőttekkel való
szabadban való kalandozást. A meseséta tehát
egy olyan szórakoztató tevékenység, ami a
kerület felfedezését és a fantázia erősítését
egyszerre szolgálja. Nem titkolt célunk az is,
hogy arra inspiráljuk a szülőket, óvoda- és
iskolapedagógusokat, hogy fedezzék fel a
közös olvasás és sétálás örömét a gyerekekkel. 

A célunk, hogy hosszú távon a meseséták
gyűjteménye egyre gazdagabbá váljon.
Egyetlen mesével indulunk, ami két
józsefvárosi könyvtárosról és a kerületiek
meseszeretetéről szól, de tudjuk, hogy a
Józsefvárost szeretők fantáziája végtelen:
szerettel várjuk az új meséket, amik tovább
gazdagítják a kisgyerekek hétköznapjait!



Kisgyerekes szülőknek, nagyszülőknek
Nagyobb testvéreknek
Óvodai, kisiskolás csoportoknak
Bárkinek, aki szereti a meséket!

KIKNEK AJÁNLJUK A MESESÉTÁT?

SZERETNÉL TE IS LÉTREHOZNI EGY
MESESÉTÁT? MI SEM EGYSZERŰBB!

A kezdő mesénk 8 játszótéri helyszínből, és
ennek megfelelően 8 oldalból áll. Természetesen
örülünk annak, ha egy játszótéren 3-4 oldal is
követi egymást, ahogyan a helyszínek sincsenek
kőbe vésve. 

Hasznos, ha a gyerekek fejével gondolkozol, és a
meseséta nem haladja meg a két órát, vagy ha
darabokra bontható és szakaszosan végigjárható. 

A mesesétákhoz kapcsolódik egy dizájn: saját
logójuk, a honlapcím és feliratok tartoznak
hozzájuk; ezért kérünk, mindenképp vedd fel
velünk a kapcsolatot, ha van egy ötleted.
Számodra a meseséták kiállítása semmilyen
költségbe nem fog kerülni. A meseséták képeinek
nyomtatási költségeit, a csereképek kiállítását
mind mi álljuk. 



MILYEN HELYSZÍNEKRE VALÓ A MESESÉTA?

A meseséta szabad téren és zárt térben is
megvalósítható. Szabad tér lehet egy park, egy
játszótér, egy közösségi kert. Kérünk, hogy ha
köztéren szeretnél mesesétát felállítani, vedd
fel velünk a kapcsolatot!

A meseséták létrehozásába könnyedén
bevonhatók a gyerekek is: kiszínezhetik-
megrajzolhatják az illusztrációkat, de
adhatunk nekik feladatokat, amikor valamit
meg kell találni a képen, vagy éppen
kérdésekre kell válaszolniuk.

A MESESÉTÁK A JÓZSEFVÁROSI
KÖZÖSSÉGRŐL SZÓLNAK

Ha bármilyen józsefvárosi közösség tagja vagy,
legyen az egy óvoda, egy múzeum, egy civil
közösség, egy baráti társaság, egy összetartó
utca, hozzájárulhatsz a kerületi közösségi
tudat megerősítéséhez, azzal, hogy
kifejezetten helyi történettel leped meg a
legkisebbeket. 



Vizsgáljátok meg a mesekönyvet! Engedd
meg a kisgyereknek, hogy kezébe vegye a
mesekönyvet, amit olvasol neki! Mutasd meg
neki, hogyan lehet óvatosan lapozni úgy, hogy
ne tépődjenek el a lapok. 

Legyen saját olvasókuckója! Az egészen pici
gyerekek is szeretnek könyveket fogdosni. 
 Lehet, hogy a plüsseinek "olvassa fel" a
mesét, ahogyan tőled tanulta, vagy eljátssza,
hogy ő az óvónéni. Elég egy kényelmes párna
és néhány könyv egy polcon, és már kész is a
kuckó! 

“Vajon mi történik ezután?” Semmi sem segíti
jobban a fantáziát, mint amikor a kicsiknek
ötletelniük kell. 

“Mit gondolsz erről a részről?” Tegyél fel
nyitott, azaz ‘igennel’ és ‘nemmel’ nem
megválaszolható kérdéseket. A válaszok
téged is meg fognak lepni! 

“Ma te választod ki az esti mesét!” Néha
igazán fárasztó, de a gyerekeknek megvannak
a kedvenc meséik, amiket újra és újra hallani
szeretnének. Hagyd őket választani! 

     ÖTLETEK SZÜLŐKNEK OTTHONRA



Mi a helyzet a jogdíjakkal? A meseséta eredeti,
általunk írt mesét tartalmaz, ezért nincsenek a
jogdíjakkal feladataink. 

Milyen egy mesesétára való mese?
Kevés szöveg. A cél, hogy a sétálók
izgatottan induljanak a következő
helyszínre. Hozd mozgásba őket!
Illusztrációk. A képek legyenek izgalmasak
és részletgazdagok!
Érdekes történet. Írj olyan történetet, ami a
felnőtteket és a gyerekeket is kíváncsivá
teszi. A kedvességről és a törődésről szóló
történetek szuper családi beszélgetéseket
indíhatnak el. 
A mese hossza. Egy oldalon ne szerepeljen
2-3 mondatnál több.

Mennyibe kerül Józsefvárosnak a meseséta?     
A Józsefvárosi Meseséta nem jelent plusz-
költséget a kerületnek. Az éves nyomtatási
költségek fedezik a kiállítás megvalósulását. 

     GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


