
„Jól nevelek? Jóra nevelek?”
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PEDAGÓGIA

Érték?     Értékközvetítés?        Értékvesztés?        Értékválság? 

Lehetséges?   Lehetőség?   Lehetetlen?     Szabad?        Kinek-
kit?       Meddig?    Hogyan?   Mikor? Hol?         Minek?     
Válság?   Át-alakulás?    Kihívások?           Problémák?  

Innováció?        Hagyományok? Politika?      Semlegesség?        
Kultúra?      Szubkultúra?      Vezetés? Segítés?     Iskola?         

Család?          Virtuális közösségek?          Média? Internet?

Z generáció?      Alfa generáció?   Digitális bennszülöttek?        
Mesék?  Mondókák?  Népi játékok?  Népdalok? 



„Valami régit, valami 
égit…”





Mesélni mindenki
tud…
Minden mesél…
Mindenről van 
mese…
Minden írott
meseszöveget, a 
mesélő tölt meg 
élettel… 





Népmesekincstár mesepedagógia
• életkor, életkori sajátosságok, 

• gyerekeket foglalkoztató 
kérdések, 

• mesetípusok, 

• mesék témája, 

• mesék hossza, 

• szereplők és helyszínek száma
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Népköltészeti alkotások 

„Érvényes-értékes tartalom” folklór
„Érvényes-értékes tartalom” 
kisgyermekkor pedagógiája



Népköltészeti alkotások 

„Érvényes-értékes tartalom” folklór
„Érvényes-értékes tartalom” 
kisgyermekkor pedagógiája

• Asszony/férfiverő 

• Fogyatékkal élőket kifigurázó

• Előítéleteket megfogalmazó 
(vallás, nemzetiség, mesterség 
stb.)

• „Vitatható tanítások”
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• Fogyatékkal élőket kifigurázó

• Előítéleteket megfogalmazó 
(vallás, nemzetiség, mesterség 
stb.)

• „Vitatható tanítások”









Mit tanul a gyerek mesehallgatás közben? 

• szókincs, szövegértés, olvasás

• segít történetté rendezni az 
eseményeket, ez a tudás pedig 
elvezet oda, hogy saját 
élettörténetüket (és másokét) is 
meg tudják majd fogalmazni, 
érteni.

• kárpótlás: a világ felborult 
egyensúlya helyreáll 

• hőssé válás

• más úton nem megszerezhető  
tapasztalatok és információk 
megszerzése

• megerősíti: önbizalmat, 
önismeretet, én erőt, pozitív 
énképet

• megmutatja milyen fejlődési út 
vezet egy problémából, egy új 
élethelyzetbe

• ősbizalom



• Képzelet, fantázia

• Látás,hallás, szaglás,ízlelés,tapintás

• Elemző, rendszerező képesség

• Tehetséggondozó,felzárkóztató

• Közösségteremtő- építő- megtartó

• Anyanyelvi kompetenciák, szövegértés, 
szókincs, olvasási készségek

• Gondolkodás, szövegértés, 

• Személyiség és intelligenciafejlesztő

• Konfliktusmegoldó,  szórakoztató, 
integráló, multikulturális értékközvetítő

• Szorongásoldó verbális bájital,varázsszer

• Történethallgatási transz

• A népmese mindenkié



Születés utáni első szavak…

• Nő, nő, nő, kisdedecske,

• gyönyörű gyöngyöcske.

• Rózsafa bölcsőd legyen,

• feküdj benne csöndesen.

• Diófalomb takarjon,

• hulló csillag csókoljon,

• szelíd szellő neveljen,

• liliomszál öleljen.

• Selyemszál simogasson,

• öröm pirosítson.

• Szívemből szívesen kívánom!  

• (Kiss József: Gyermekvilág. Mezőkövesdi mesék, elbeszélések, játékok. 104. 
oldal )
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Mesélni mindenki
tud…
Minden mesél…
Mindenről van 
mese…
Minden írott
meseszöveget, a 
mesélő tölt meg 
élettel… 



Hogyan?

• Rítusok (illat, fény, hely, hang, mondóka, 
dal, tárgy)

• Spontán (bárhol, bármikor)-nem az egyik 
foglalkozási ág! 

• Testhelyzet

• „Szó-szerint”, ÉLŐSZÓVAL!

• Mesélés könyvből



Mese a kislányról, aki belepottyant a sárba…

• Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú meg egy kislány. Egy szép 
napon elindultak sétálni egy igen-igen régi, igen-igen sáros, igen-igen 
csúszós úton. Mentek, mendegéltek, és egyszer csak – zsupsz! - a kislány 
megcsúszik, és belepottyan a sárba. A kisfiú elébe áll, megfogja a két kezét, 
és elkezdi húzni, húzni… de oly erősen húzza, hogy egyszer csak – hopp! 
Fölrántja a kislányt, ő maga meg - zsupsz! Megcsúszik, és máris ott csücsül 
a sárban. Erre a kislány elébe áll, megfogja a két kezét, és elkezdi húzni, 
húzni… de olyan erősen húzza, hogy egyszer csak – hopp! Fölrántja, ő maga 
meg – zsupsz! Megcsúszik, és máris ott csücsül a sárban. Erre a kisfiú elébe 
áll, megfogja a két kezét, és elkezdi húzni, húzni… de olyan erősen húzza, 
hogy egyszer csak – hopp! Fölrántja, ő maga meg – zsupsz! Megcsúszik, és 
máris ott csücsül a sárban. Erre a kislány elébe áll… – és így tovább, 
ameddig meg nem unjátok!



Mese a kislányról, aki belepottyant a sárba…

Húzzunk ujjat 

Húzz, húzz engemet… 

Kötélhúzás

mesehallgató

mese

mondóka

Népi játék

Találós kérdés



„A hagyományok világa egyetlen 
nagy egység, amelyben minden 
összetalálkozik, minden 
összefolyik, amiből összetevődik.”

(Honti János: A mese világa. 
Magvető, Budapest, 1975. 214.)



• Testtudat, pozitív test- és énkép

• Életszakaszváltás

• Érték-mérték 

• Testséma: 

Nagyon fontos, hogy ismerje saját testét, méghozzá
biztonsággal. Bizonytalan testséma a világban való
tájékozódást is bizonytalanná teszi.

• Keze, lába van neki, Szeme, füle van neki, Orra, szája van 
neki, És hol fut a kis nyuszi? 



„És ahol mondod, hogy láttál három lobogó lángot, ott, abban a házban három 
ember aludt, és mindegyik mondott egy mesét, azok a mesék alkották a három 

lobogó lángot, és védik a házat, hogy senki sem közelíthessen hozzá.”

(ROMÁN NÉPMESE)

Cifra palota, zöld az ablaka, gyere ki te tubarózsa! Vár a viola. 

Járom az új váramat,

Járom a sajátomat.

Szomszéd Kisné kit tesz mellém,

Kivel hazamenjek?



• Itt a ház, (végigsimítjuk a testét)

• hazajövök, (gyengéden homlokához érintjük az öklünket)

• kinyitom az ajtót, (megsimogatjuk a fülét)

• kinyitom az ablakokat, (szemét fölfelé simítjuk)

• kisöprögetek, (homlokát jobbra-balra simítjuk)

• beteszem az ablakokat, (lefelé simítjuk a szemhéjakat)

• beteszem az ajtót, (összecsippentjük a száját)

• csavarintok a kulcson. (csavarintunk egyet az orrán)



Bajzáth Mária

marcsi@merit.hu

mese.mesepedagogia.hu

facebook /mesepedagógia

http://www.mesepedagogia.hu/

