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Tisztelt Olvasóink! 
 
 
Ezt a lapot, amelynek első számát tartják a kezükben, a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete alapította azzal a céllal, hogy a kisgyermeknevelést-gondozást 
művelők számára szakmai ismereteket, információkat, cikkeket közöljön, fóru-
mot teremtsen az együttgondolkodásra.  
 
Terveink szerint lapunk évente két alkalommal jelenik majd meg, bár számolunk 
tematikus különszámok lehetőségével is. Lapunk rovatai – most, az induláskor 
legalábbis így gondoljuk – igencsak változatosak lesznek, hogy lehetővé te-
gyék a felmerülő igényekhez való rugalmas alkalmazkodást. 

Örömmel nyújtjuk át Önöknek újságunkat, remélve, hogy a jelenlegi olvasók – 
a későbbi szerzők – mind szélesebb köre itt kívánja majd közzétenni gondola-
tait, szakmai témakörökben készült írásait. 
 

 
Budapest, 2014. április 21.  

 

Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella 
főszerkesztő   

 
Acsainé Végvári Katalin 

elnök 
 

 

 

  

        Bevezető 
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A Magyar Bölcsődék Egyesülete a 
Bölcsődék Napját 2014. április 23-
án ünnepelte. 

A Szociális és Munkaügyi Miniszter 
2010-ben hivatalosan is a Bölcső-
dék Napjává nyilvánította április 
21-ét, kifejezve a társadalom 
megbecsülését a bölcsődei dolgo-
zók által teremtett értékek iránt.  
 
A 2014. évi ünnepség Egerben, a 
Gárdonyi Géza Színházban került 
megrendezésre, ahol a bölcsődei 
dolgozók kiemelkedő munkájukért 
szakmai kitüntetésben részesülhet-
tek.

  Akócsi Ágnes Díj 
„A Magyar Bölcsődékért” 

 elismerést kapott: 
 

Kardos Józsefné 

Laszlóczki Józsefné 

Simon Sándorné 

Szele Béla Barnáné 

Gratu lá l unk a  d í j azo t taknak !

 

“A legszebb emlékműved embertár-
said szívében áll” - ezzel az Albert 
Schweitzeri gondolattal indult 
útjára idén ismét a Családháló-
díj, intézményi és egyéni kategó-
riákban várva a nevezéseket 
2014. március 9-ig. 

A Családháló közössége Családhá-
ló-díjjal a gyermekvállalásért, 
gyermeknevelésért, gyermekek 
egészségéért felelősen tevékeny-

kedő szakembereket, intézménye-
ket tünteti ki.  

Bölcsődék Napja 2014.  
EGER 

                 Családháló-díj 
                          „A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.” 
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A Családháló-díj célja nyilvános 
elismerésben részesíteni olyan em-
bereket, intézményeket, akik 
2013-ban gyerekekért való mun-
kájuk során különösen sokat, vagy 
kiemelkedőt tettek a családokért. A 
díj erkölcsi elismeréssel jár és a 
Családháló olvasóinak jelölése 
nyomán, a Családháló és partnere-
inek döntése alapján került kiosz-
tásra március 22-én, a Millenárison 
a Családünnep Magyarországgal 
című családi napunkon. A díjazot-
tak Oklevelet kaptak. 

A Családháló Díj védnöke, Soltész 
Miklós szociális és családügyért 
felelős államtitkár a Családháló-
díjakat adta át a védőnőknek, 
bölcsődei és óvodai dolgozóknak, 
gyerekorvosoknak, valamint a civil 

szervezet munkatársának. Az ál-
lamtitkár a díjátadás alkalmából 
arról beszélt, hogy a szülők, vala-
mint a bölcsődei, óvodai és iskolai 
dolgozók felelőssége közös a 
gyermeknevelésben, és arra bíz-
tatta a szülőket, hogy ezt a felelős-
séget bátran merjék átadni a 
szakembereknek.  

A Családháló-díj kapcsán együtt-
működő partnerek voltak a Kép-
más Magazin, a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete, a Magyar Védőnők 
Egyesülete és a Családi Napközi 
Kereső. 

A díjazottakat Soltész Miklós ál-
lamtitkár köszöntötte, majd Acsainé 
Végvári Katalinnal és Paulik And-
rás főszerkesztővel átadta az elis-
meréseket. 

Családhá ló Dí jazo t tak :  

2013 Kórházi gyermekorvosa:  
Dr. Hauser Péter 
2013 Védőnője: Molnár Józsefné 
2013 Bölcsődéje: Bp. Főv. XI. ker. 
Újbuda Önk. EBI Dúdoló Bölcsőde  
2013 Bölcsődei kisgyermekneve-
lője: Szijj Károlyné, a Bp., II. ker. 
Pasaréti Bölcsőde kisgyermekne-
velője 
2013 Óvónője: Szabó Györgyné 
2013 Családi Napközije: Kapos-
szerdahelyi Családi Napközi 
2013 Családháló Különdíjasa:  
Varnyú Ildikó 

Gratulálunk az elismeréshez, és 
további sikereket kívánunk! 
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Motiváció 
A kisgyermeknevelő BA szak számá-
ra a szak Országos Programfejlesztő 
Bizottsága 2010-ben tananyagfej-
lesztésre kérte fel azokat, akik részt 
vettek a kisgyermeknevelők képzé-
sében. A művészeti nevelés témakö-
rével foglalkozó csoport összekötő-
jeként szerkesztője lettem annak a 
szakkönyvnek, mely az „Első lépések 
a művészetek felé” munkacímre 
hallgat. 

Szerkesztőként fontosnak láttam 
egy országos mintára kiterjedő 
vizsgálat elvégzését, hogy infor-
máljon bennünket a kisgyermekkori 
művészeti nevelés megvalósulásá-
ról. Ez a kutatás nem csak a tan-
anyagfejlesztéshez szolgáltatott 
támpontokat, hanem az oktatásban 
is hasznos, ezért a teljes kutatási 
beszámoló a készülő könyv részét 
képezi. Előadásomban az ének-
zenei eredményekből szemezge-
tek. 

Minta 

2011 tavaszán a publikus e-
mailcímmel rendelkező magyar 
bölcsődéket megkerestem, és meg-
kértem a bölcsődevezetőket, juttas-
sák el a kisgyermeknevelőknek a 
kérdőívet, melyben részletekbe 
menően kérdeztem őket, hogyan 
dalolnak, mondókáznak, mesélnek, 
firkálnak-festenek stb. a kisgyer-
mekekkel.  

Az összes megyéből 921 db kér-
dőív érkezett vissza. A kérdőívben 
rákérdeztem a válaszadók élet-
korára, munkatapasztalatára, kép-
zettségére, a kitöltés helyére (a 
bölcsőde irányítószámára), a veze-
tett gyermekcsoport jellemzőire 
(létszámára, életkori megoszlásá-
ra). 

Ezen információk révén egyrészt 
sikerült leírni a bölcsődei művészeti 
nevelés kontextusát. Másrészt, ko-
rábbi kutatások eredményeivel 
összevetve (FERENCZY ÉS MTSAI, 

1982; SZELE B.NÉ, 2000; 
VOKONY, 2000; GYURIC-
ZÁNÉ BOTKA, 2007; 
BIMBÓNÉ MÉSZÁROS, É.N.A; 
BIMBÓNÉ MÉSZÁROS, É.N.B; 
SZŰCS, 2012) elmondha-
tó, hogy a minta  
hasonlít az  elmúlt évti-
zed másbölcsődei kuta-
tásainak mintáihoz.

 

Ének-zene a bölcsődékben –  
egy országos felmérés tanulságai 
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Az ének-zenei kutatás általános 
kérdései 

A bölcsődei művészeti nevelés rész-
területei közül ezidáig a legjobban 
kidolgozott az ének-zene volt, hála 
Forrai Katalin munkásságának. 
Elsődleges kérdésünk tehát az volt, 
Forrai Katalin tanítása mennyire 
került át a gyakorlatba. 

Továbbá arra kerestük a választ: 
1. A dalolás, mondókázás eseté-
ben mi számít tipikus helyzetnek? A 
gyakorisági eloszlások révén in-
formációkhoz jutunk azzal kapcso-
latban, hogy mi vált be a bölcső-
dések számára, azaz mi az életko-
rilag adekvát. Több száz kisgyer-
meknevelő egybehangzó vélemé-
nyére adnunk kell. 
2. Egyszerre hány gyermek vesz 
részt ezekben az aktivitásokban? 
Ez azért fontos, mert ha tudjuk, 
hogy kb. milyen gyermeklétszám-
mal kell számolni egy-egy aktivi-
tásnál, könnyebben számolhatunk 
azzal is, hogy milyen viselkedés-
szervezési fogásokra lesz szükség 
a kisgyermeknevelők részéről. 
3. Konkrét ötletek. Minden ne-
velési területen kértünk konkrét 
példákat pl. az ének-zenei 
nevelés területén egyik kérdés 
így hangzott: „Kérem, emlékez-
zen vissza, a múlt héten milyen 
dalokat énekelt a gyermekek-
nek vagy milyen mondókát 
mondott! Kérem, sorolja fel 
őket! (Akár saját költést is felso-
rolhat, csak jelölje, hogy saját.)” 
4. A felnőttek részéről milyen 
készségek szükségesek a kis-

gyermekkori művészeti neveléshez 
pl. énekhang, kottaolvasás, hang-
szerjáték, memória a dalok-mesék-
mondókák-versek megtanulásához 
stb.? 
5. Milyen kérdéses pontok vannak 
a jelenlegi pedagógiában? 
 
Eredmények kérdés-felelet formá-
ban 

Szeretnek-e énekelni a kisgyer-
meknevelők? 

Igen. A válaszadók 93%-a azt 
állítja, szeret vagy nagyon szeret 
énekelni. 

Milyen helyzetekben énekelnek a 
kisgyermeknevelők? 

A kisgyermeknevelők leggyakrab-
ban a gyermekek játékához kap-
csolódnak a dalokkal, mondókák-
kal, vagy hangulatteremtés céljá-
ból énekelnek. Az énekek gyakran 
kísérik az ünnepeket, vagy a játé-
kos tornát. Elhangzanak az udva-
ron, vigasztalóként, alkotójátékok 
közben vagy mesekönyv-né-
zegetéskor, beszoktatáskor stb. 
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Van-e szükség új daltárra? 

Igen. Azonban ez egy összetettebb 
kérdés: 
1. Milyen dalokat-mondókákat 
említenek a kisgyermeknevelők? 
Szám szerint hányfélét? – 670-et. 
2. Konkrétan ezek mely dalok? 
Vannak-e köztük olyanok, melyek 
a Kodály-koncepció alapján nem 
ajánlottak? – Vannak. 
3. Egy kisgyermeknevelő átlagosan 
hány különböző dalt említ? – 3–14-
et. 
4. A kisgyermeknevelők által emlí-
tett dalok-mondókák Forrai Katalin 
Ének a Bölcsődében c. könyvének 
hányad részét teszik ki? – 70%-át. 
Mindezek alapján elmondható, 
hogy a kisgyermeknevelők használ-
ják a Forrai-féle könyvet, és ezen 
kívül sok egyéb dalt is használnak, 
ugyanakkor nincsenek tisztában az 
igényes művészeti anyag kiválasz-
tásának szempontjaival.  
Azaz érdemes egy olyan daltárt a 
kezükbe adni, mely nem a Forrai-
féle anyagot ismétli, és a kisgyer-
meknevelők használati igényeinek 
alapján szervezett – azokhoz a 
tevékenységekhez, játéktémákhoz 
kapcsolódik, amelyeket ők maguk 
is megneveztek.  
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna kiváló 
pedagógiai érzékkel maga is így 
állította össze a daltárát. 

Mi alapján választják ki a kis-
gyermeknevelők a dalokat? 
avagy Vannak-e olyan dalok, me-
lyek nem a bölcsődébe valók? 

A válaszadók többsége (681 fő) 
szerint vannak olyan dalok, melyek 

nem bölcsődébe valók. 126 fő  
ellenben úgy tartotta, nincsenek 
„tiltott dalok”. A kérdésben 105 fő 
tartózkodott. 

A nem bölcsődébe való dalok tar-
talmilag négy csoportba sorolha-
tók: 

Nem gyerekdalok: nem a korosz-
tálynak megfelelő „felnőtt” zenék 

Nem népi gyerekdalok pl. rajzfilm-
zene, gyerek pop, idegenből fordí-
tott zenék 
Három évnél nagyobbaknak szóló 
gyerekdalok, melyek hangterje-
delme dó-szó hangköznél nagyobb 
vagy körjátékhoz kapcsolódnak 

Olyan népi gyerekdalok, melyek 
agresszív tartalmúak. 

Miért maradnak fent a nemkívá-
natos dalok? 

Forrai Katalin már több évtizede 
megfogalmazta az Ének a bölcső-
dében c. könyvében, hogy mely 
dalokat nem ajánlja bölcsődei 
használtra. Ezek közül több ma is 
használatos a világos szakmai 
ellenjavallat dacára. 

A magyarázat többrétű. Egyrészt 
vannak olyan nem ajánlott dalok, 
melyek nagyon elterjedtek s így a 
szokáselv felülírja az elméletet. 
Másrészt a válasz a bölcsődei 
csoportokban használt könyvekkel 
kapcsolatos. A kisgyermekek szá-
mára több olyan könyv készül, 
melyben mondókákat, verseket 
illusztrálnak. Ezek nézegetése köz-
ben a kisgyermeknevelők a gyere-
keknek elolvassák a leírt szöveget,  
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nem szükséges emlékezniük rájuk. 
Füzesi Zsuzsa Mondókáskönyvei 
kedveltek a bölcsődékben, és több 
olyan verset, dalszöveget tartal-
maznak, melyeket Forrai Katalin 
nem ajánlott a kisgyermeknevelők-
nek. 

A csoporthelyzetben hogyan va-
lósul meg az egyéni odafigyelést 
igénylő ölbéli játék? 

A dalolós helyzetekben a gyerme-
kek száma változó, gyakori, hogy 
egyszerre három, vagy annál több 
gyermek vesz részt, azaz az egy-
személyes ölbéli helyzetnél többen 
vannak jelen. A dalokhoz kötődő 
mozdulatsorok tartalomelemzése 
alapján kiderült, hogy a kisgyer-
meknevelők többféle stratégiával 
élnek, hogy az ölbéli helyzetet 
csoporthelyzetté alakítsák: 

Nyújtott lábbal ülnek a földön, 
egyszerre akár 4–5 gyermeket is 
a lábukra ültetve, így ölbe véve 
egyszerre több gyermeket. 

Dramatikus játékká alakítják az 
eredetileg kétszemélyes helyzetet: 
már nem a kisgyermek érintésével 
mutatják be a játékot, hanem de-

monstrálják a mozdulatokat (saját 
két kezükkel: az egyik kezük úgy 
érinti a másikat, mint ahogy a kis-
gyermeket érintené), és a kisgyer-
mekek utánozhatják őket. 

Milyen hangszereket használnak 
a bölcsődében? 

Egyrészt bolti hangszereket, me-
lyek közt dominál a szopránfuru-
lya. Ezen kívül a gyakoribb hang-
szerek xilofon, triangulum, dob, 
csörgődob, csörgő, cintányér, 
metalofon, rumbatök. 

Másrészt saját készítésű hangsze-
rekkel is találkozhatunk a bölcső-
dében, melyek általában hangkel-
tésre alkalmas hétköznapi tárgyak 
pl. fésű pengetése, lábosfedő cin-
tányérként, vagy termények pl. dió 
összeütögetése, mákgubó rázoga-
tása, avagy egyszerűen elkészíthe-
tő csörgő-zörgő, pengethető hang-
szerek. 

Tudnak-e kottát olvasni a kis-
gyermeknevelők? 

A kisgyermeknevelők az új dalokat 
leginkább hallás alapján sajátítják 
el, de egyötödük tud kottát is ol-
vasni. A kottaolvasás összefügg a 
végzettség szintjével, a felsőfokú 
szakképzettség szintjén képzettek 
közt arányaiban többen vannak, 
akik kottát tudnak olvasni, mint az 
alacsonyabb képzettségűek közt, 
de még ennek a rétegnek is csak 
az egynegyede tud kottát olvasni.  
 
A főiskolai szintű képzettségűek 
fele tud kottát olvasni. 
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Összegzés 

Ez volt az első szisztematikus vizs-
gálat, mely országos szinten kutat-
ta a bölcsődei művészeti nevelés 
gyakorlatát. 
Az eredmények részletesen kifejt-
ve, ábrákkal együtt elolvashatók 
lesznek a kisgyermekkori művészeti 
nevelésről szóló könyvben, az okta-
tásban felhasználhatók, pl. a hall-
gatókkal való elemzési feladatokat 
tesznek lehetővé, és a gyakorlat 
javítására is alkalmasak. A kutatási 
beszámoló alapján lekövethetővé 
válik, mely empirikus tapasztalatok 
segítették a módszertani elvek 
csiszolását, megfogalmazását. A 
készülő könyv nem csak módszerta-
ni fogásokat ismertet, hanem el-
gondolkoztat, reflektációra késztet. 

 
Gyöngy Kinga 

ELTE,  
Pszichológiai Doktori Iskola 
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Réka mostanában István a király 
rockopera rajongó, a számokat 
lassan kívülről tudja.  
Réka: " Adj békét Uram! Adj bé-
két, Uram..." Majd a kistestvér 
utána: Hagyj békén Uram, Hagyj 
békén Uram..... kicsit félreértette a 
szöveget :)  
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A tanulmány arra szeretné ráirányí-
tani a csecsemő- és kisgyermekneve-
lők figyelmét, hogy az énekes-zenei 
önkibontakozás nem áll távol a 
gyermekek természetétől, s abból 
kiindulva szerteágazó lehetőség 
nyílik a gyermekek személyiségfej-
lesztésére.  
A szerző vallja, hogy a zenei neve-
lés nélkülözhetetlen a személyiség 
kiegyensúlyozott fejlődéséhez, 
hatékonyan képes hozzájárulni az 
egyén általános tanulási teljesítmé-
nyének eredményességéhez, és 
kedvezően befolyásolja a szociali-
zációt. 
A gyermek, zenélés közben érzel-
meket él át, érzelmeket hoz létre, 
így a zenei nevelés olyan élmény-
mintákat ad számára, mely alap 
lehet későbbi tapasztalatainak 
szerveződéséhez. A kapott és szer-
zett ingerek, melyek érik egy-egy 
ilyen zenei történés során, segítik 
értelmének "építkezését", a világ-
ról, önmagáról szerzett tapasztala-
tainak feldolgozását, rendszerezé-
sét, elmélyítését.  

Gerald Hüther (2000) az agyról is 
úgy vélekedett, hogy az sokkal 
inkább szociális, mint kognitív ideg-
rendszeri egység. Vagyis jelentős 
hatással bír a kognitív fejlődésre a 
szociális környezet, s nem csupán 
az ismeretadással, hanem az elfo-
gadás, törődés, kommunikáció, a 

kiegyensúlyozott, harmonikus lég-
kör megteremtése által. 
A zenei emlékezés – az emlékezés 
általános természetéhez hasonlóan 
– nem egyszerűen passzív cselek-
vés, hanem jellemzi egyfajta aktivi-
tás. Az elhangzott zenei elemeket 
az ember nemcsak megőrzi, hanem 
visszatérő egységeiből új struktúrá-
kat alkot, Ilyen elemek többek 
között a dallamfordulatok (ss  mm   
s  m; s l s m, mm rr  dd  r stb.), a 
motívumokba rendeződő ritmusok 
(titi titi titi tá, tá  tá  tá szün) stb.; a 
dinamika vagyis hangerő (hal-
kabb-hangosabb), a tempó vagy 
annak változásai. Az újabb ta-
pasztalatok pedig ezek szerint a 
létrejött kezdeti struktúrák szerint 
rendszereződnek, tárolódnak majd.  
A zenei gondolkodás szerves része 
a képzelet, mely a valóság letük-
rözésén alapszik.  A zene önmagá-
tól fogva képzeletszerű.  Folyama-
tokat és tevékenységeket képze-
lünk el például a zene hallgatása 
során, melyeket nem mindig tudunk 
konkrét személyekhez, tárgyakhoz 
kötni (előadó, hangszer). Amikor a 
gyermekkel játszanak, és közben 
énekelnek, a gyermek folyamato-
san feldolgoz, értelmez, asszociál. 
A zene hatására létrejövő lelki 
jelenségek között tehát hangsúlyos 
helyet foglal el a belső zenei tevé-
kenység, mely minden zenei tevé-
kenységünk alapfeltétele.  Benne 

Kisgyermekek személyiségfejlesztése,  
önkibontakoztatása 
énekes-zenei tevékenységeken keresztül 

Kisgyermekek személyiségfejlesztése,  
önkibontakoztatása 

énekes-zenei tevékenységeken keresztül 
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gyökeredzik a zenei gondolat és 
zenei képzelet csakúgy, mint a 
zene befogadása és megalkotása.   

A zenei mozgalmasság és a hall-
gató cselekvéses megnyilvánulásai 
tekintetében Hermann Lotze konk-
rét megfigyeléseket végzett: 
„Semmilyen hangemlékkép vagy 
hangképzet nem létezik anélkül, 
hogy halkan ne intonálnánk azt 
beszéddel vagy énekléssel.  Ezért 
minden hangképzet annak az 
izomérzetnek gyönge aktuális 
megmozdulásával asszociálódik, 
amelyet mi a hang reprodukálásá-
nál éreznénk.„ (Id. Vitányi, 1969, 
225.) Tyeplov is kitér a zenei ész-
lelés és tudat alatti produkálás 
kapcsolatára: „a zene minden rit-
mikai észlelése aktív folyamat, 
amely nem pusztán hallgatást, 
hanem, együttműködést’ is feltéte-
lez, ráadásul ez az ,együtt-
működés’ nem pusztán pszichikai 
aktus, hanem igen különböző »tes-
ti« jelenségeket, mindenekelőtt 
mozgásokat foglal magában.  
Ennek következtében a zene észle-
lése sohasem csupán hallási folya-
mat, hanem mindig hallási-mozgási 
folyamat.” (Tyeplov, 1963, 316.)   

A zene sajátos kommunikációs kö-
zegét tehát három összetevő alkot-
ja, az alkotás, az önkifejezés, és a 
közlés.  A gyermeket érő énekes, 
zenei benyomások hozzájárulnak, 
hogy folyamatosan nőjön önkifeje-
zési repertoárja, és fokozatosan 
felépítse magában a kommunikáció 
és a kölcsönös megértés képessé-
gét.  Harmat László kutatásai nyo-

mán a gyermekek zenei megnyil-
vánulásai kapcsán is feltételezhető, 
hogy az aktív zenélésnek kognitív 
és élettani hatásai vannak, hozzá-
járul az általános fizikai, szellemi 
jólléthez. A közös zenei tevékeny-
ség során felébred a közösséghez 
tartozás társas élménye, fokozott 
koncentrációra serkent, és pozitív 
érzelmekkel tölt el. Segíti az 
egyénnek leküzdeni a szorongását, 
félelmeit, kisebbségi érzéseit, 
ugyanakkor folyamatos tanulásra 
ad lehetőséget.  

A zene legfontosabb hatása végső 
soron, hogy az érzelmi életet gaz-
dagítja. Valami olyan többletet 
hordoz, amit csak a művészetek 
hordoznak. Mindenki képes felfog-
ni, értelmezni a saját maga számá-
ra, mindenkire hatással van valami-
lyen módon. Ahogy Kodály is fel-
hívta rá a figyelmet, nincs igazi 
emberi személyiség zene, muzsika 
nélkül. A zenének olyan kifejező 
ereje van, ami képes még a kis-
gyermekek érzelmeit is mozgósíta-
ni. A kisgyermek önkifejezésének 
adunk teret, ha a zenei kifejezés 
útját megnyitjuk előtte. Nyitunk 
számára egy olyan kommunikációs 
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csatornát, amelyen szabadon ára-
molhatnak érzelmei.  
A bölcsődei, óvodai zenei pillana-
tok megadják a gyermek számára 
azt a zenei tapasztalatot, megis-
merteti azzal a zenei jelrendszer-
rel, kóddal (szomorú, vidám zene, 
a tempó, hangszín, hangmagasság, 
hangerő jelentése), ami a maga-
sabb fokú zeneértéshez vezet.  
A zene felfedezésének alapja a 
tudatos viszonyulás az olyan zenei 
paraméterekhez, mint az időtar-
tam, hangmagasság, hangerősség 
és hangszín. A megfelelő zenei 
elemekkel való játék segít megér-
teni az önkifejezésben fontos "ha-
táselemeket", úgymint a hangszín, 
hangerő, hanghordozás, beszéd-
ritmus. Ezek egyúttal a nyelvi önki-
fejezés elemei is. A gyermek, meg-
ismerve ezeket, szívesen próbál-
gatja, beépíti magányos cselekvé-
sébe éppúgy, mint a kortársakkal 
történő kommunikációjába, még 
akkor is, ha nyelvi önkifejezése 
nincs magas fokon. 

Jelen tanulmány a négyszemközti, 
ölbéli játékok mellett egy alterna-
tív utat kíván bemutatni, újszerű 
módszertani ötleteket adni arra, 
hogy hogyan lehet a gyermekek 
mindennapi életét gazdagítani 
olyan zenei játékokkal, melyek 
során a játékosság, a közösségi 
élmény kerül előtérbe és a résztve-
vő gyermekek spontán szerezhet-
nek tapasztalatokat a zene terüle-
teiről, a zenei önkifejezés lehető-
ségeiről, s észrevétlenül fejlődnek 
muzikális képességeik. Az elképze-
lés vezérelve, hogy mindenben 

tevékenységben, játékeszközben, 
hétköznapi tárgyban zene van. 
Elsősorban nem fejlesztés a cél, 
hanem inkább tudatos, kreatív 
alakítása a környezetnek, újszerű 
felhasználása a gyermekeket kö-
rülvevő hétköznapi tárgyaknak, 
mely inspirál, hatással van a fejlő-
dő, kibontakozó gyermeki szemé-
lyiségre. A játékok révén megtalál-
hatja a gyermek a számára leg-
kedvesebb, legösztönzőbb tevé-
kenységet, játékformát, eszközt, és 
lehetőséget kap az önkibontakoz-
tatásra, a tapasztalatszerzésre. A 
bemutatásra kerülő játékok fejlesz-
tik a gyermek képzeletét, fantáziá-
ját. Arra serkentik, hogy bele lássa 
a játékhelyzetbe azt, amit szimbo-
likusan közvetít. Asszociáljon egy-
egy jellemző tulajdonság, mozdu-
lat, cselekvéssor, hangulat, hasonló-
ság alapján a zenei történésre. A 
gyermek nyitott a világra, az új, 
kreatív, esetleg meghökkentő ötle-
tek elől sem zárkózik el, sőt inspi-
rálja. A számos játéktevékenység-
be ágyazott érzékeléses, cselekvé-
ses tapasztalat szellemi fejlődésé-
nek, gondolkodásának lehet alap-
ja. (Kalmár, 1980.) Megnyitjuk 
értelmét arra, hogy más aspektus-
ból is lássa, értelmezze környeze-
tét, annak tárgyait. Teret engedünk 
alkotó képzeletének. A gyermek a 
környezettől kapott impulzusokat 
játékában, cselekvéseiben alkal-
mazza, továbbviszi, sőt újragondol-
ja, átértelmezi. 
A teljesség igénye nélkül kerültek 
ebbe a válogatásba olyan eszkö-
zök, melyek konkrét rendeltetéssel 
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nem bírnak, semleges tárgyak, 
vagy könnyen asszociáció tárgyát 
képezhetik, a gyermeki fantáziavi-
lágba kisebb elvonatkoztatással 
beilleszthetőek. Az egyes eszkö-
zökhöz több funkciót, mozgás- és 
hangzásformát is lehet társítani. A 
cél itt is az, hogy a gyermek rá-
érezzen, megtalálja a kapcsolatot 
a tárgy vagy a vele végzett tevé-
kenység és a mondóka/dal illetve 
zenei történés között. Ezért fontos, 
hogy egyszerű, tiszta képzettársí-
tásokra törekedjünk és amellett, 
hogy szabadjára engedjük fantá-
ziánkat, figyeljünk a gyermeki 
megnyilvánulásokra is. A gyűjte-
mény játékaiból aszerint érdemes 
válogatni, hogy mi való a csoport 
fizikai, értelmi, érzelmi fejlettségi 
szintjének.  

A zenei játékokhoz használt eszkö-
zök nem csupán hangot adó, hang-
keltésre alkalmas tárgyak, sőt! Az 
énekes, zenei tevékenység egyes 
pillanatai jól megragadhatóak 
képi, vizuális, taktilis tapasztalá-
sokkal is. Spontán módon irányít-
hatjuk rá a gyermekek figyelmét a 
hangerőbeli, a tempóbeli, a hang-
színbeli változásokra, játékosan 
kapcsolhatjuk a tevékenységek 
során össze az egyes vizuális, takti-
lis, mozgásos tapasztalatokat a 
zenei elemek megjelenésével. A 
mondókákkal, énekekkel kísért 
cselekvések, közös tevékenykedé-
sek felébresztik a gyermekekben a 
természetes belső motivációt, mely 
pozitív érzelmi hatást fejt ki ben-
nük. A játék során érzékszerveik 
funkciói differenciálódnak, ponto-

sabb lesz az észlelésük, jó hatással 
van a légzési, keringési rendsze-
rükre, fejleszti mozgáskoordináció-
jukat, ügyességüket, gyorsaságu-
kat, finommotorikájukat, tempótar-
tásukat, egyensúly- és térészlelésü-
ket. Pszichés funkcióik tekintetében 
hat érzelmi stabilitásukra, lelki 
egyensúlyukra, pozitív énképük 
alakulására. Nő a szellemi teljesí-
tőképességük, javul koncentráció-
juk, figyelemmegosztó képességük, 
memóriájuk. Szociálisan érzéke-
nyebbé válnak, odafigyelnek 
egymásra, együttműködnek, alkal-
mazkodnak társaikhoz, és a játék 
szabályaihoz.  
Ilyen, semleges eszközt a közép-
pontba állító játékos zenei kezde-
ményezéseket mutat be végül a 
tanulmány. Az ötletek célja csupán 
inspirálás, amit szabadon formál-
hatnak tovább a gyakorlatban a 
csecsemő- és kisgyermeknevelők, 
alakítva saját és csoportjuk ízlése, 
attitűdje szerint.  

A 1,5-3 évesek közé vihetünk pél-
dául óriás csipeszeket, s lehet ez a 
zenei kezdeményezés kiindulópont-
ja.  
1. Próbálhatjuk egymásra fektetni 
azokat mind magasabbra, s mikor 
a torony ledől, mondókánk vagy 
dalunk hirtelen abbamarad. Így 
kapcsolva össze a véletlen törté-
nést a zenei-hangi történéssel, s 
fokozva a játék hangulatát, dra-
matikusságát. Ezt a játékot kísér-
hetjük az Egyedem-begyedem, 
dínom-dánom… (ÉNO 18.) mondó-
kával, vagy a Hej, vára, vá-
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ra…(ÉNO 139.) kezdetű gyermek-
dallal. 
2. Ugráltathatjuk a csipeszeket, 
mint kismadarakat az Ugráljunk, 
mint a verebek… (ÉBŐ 95.) kezde-
tű gyermekdalra, vagy a Vékony 
vászon lepedő kezdetű népdalra.  

3. Összeütögethetünk két csipeszt, 
és arról mondókázhatunk, hogy 
„Két kis kakas összeveszett, azt 
sem tudta mit evett. Tücsköt, boga-
rat, mindenféle magokat, hess, 
hess, hess, hess, hess.” Közben 
játszhatunk a hangszínünkkel úgy, 
hogy néha öreg kakasként, mé-

lyebb hangszínen hangoztatjuk a 
mondókát, majd kiscsibeként ma-
gas hangfekvésben. Ha van külön-
böző méretű csipeszünk, lehet a 
nagyobbat a mélyebb hangfek-
véshez, a kisebbet a magasabb 
hangfekvéshez kapcsolni. 

4. Megpróbálhatják a gyermekek 
is felcsíptetni különböző anyagok-
ra, különböző helyekre a csipeszei-
ket, úgymint asztalok vagy székek, 
polcok szélére, lábára, szőnyeg 
szélére, függönyre, gyerekek ruhá-
ira. Közben énekelhetjük közösen a 
Csip, csip csóka… kezdetű gye-
rekdalt, vagy mondhatjuk a követ-
kező mondókát:  

„Csip-csirip, csöpp veréb, csipkedi 
a meggyet, csip-csirip, csöpp ve-
réb, csípj nekem is egyet.” A tempó 
gyorsításával lehet a gyermekek 
mozgásos tevékenységének gyor-
saságát növelni. 

5. Megpróbálhatunk valamit fel is 
csípni a csipeszekkel, például 
krepp-papír csíkokat, könnyű tex-
tilanyagokat, vagy ping-pong 
labdákat. A fentebbi dalokon túl 
választhatjuk ehhez a tevékeny-
séghez a Libuskáim egyetek… 
kezdetű gyermekdalt (ÉBŐ 143.), 
vagy a Száll a madár… kezdetű 
komponált gyermekdalt (ÉNÓ 
258.).  

Célszerű egy tevékenységet mindig 
ugyanazzal a dallal vagy mondó-
kával kísérni, főképp, ha az elsajá-
títtatás is a célunk. A csipeszt ter-
mészetesen két kézzel nyomják 
össze a kicsik. Eközben a zenei 
képességeiken túl tanulják szabá-
lyozni az erőkifejtésüket, javul 
szem-kéz koordinációjuk, és fejlőd-
nek tenyérhajlító izmaik, fejlődik 
térészlelésük, hatunk kreativitásuk-
ra, problémamegoldó képességük-
re, együttműködő kedvükre. Az 
esetleges sikertelenségüket oldja a 
zenei közeg, fokozza próbálkozási 
kedvüket, kitartásukat a mondóká-
val, dallal kísért közös cselekvés.  

Természetesen a fentebbi játékok 
nem szigorú rendet mutatnak, bár-
melyik ötlet bármikor előkerülhet.  
A közös játéktevékenység egy 
másik lehetséges központi tárgya 
lehet a babzsák.  
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1. A babzsákok kiosztásakor vagy 
„kínálásakor” a Koma tálat hoz-
tam… kezdetű gyermekdal (ÉNÓ 
99.) hangozhat el, vagy a követ-
kező mondóka: „Tessék, tessék 
vegyenek, zsömlebelet egyenek.” 
Ha mókásan, fazékból kínáljuk, 
amit még „meg is kevergetünk” 
előtte, így mondókázhatunk: 
„Édesanya főzött kását, ennek is 
adott, ennek is, ennek is… (mond-
hatjuk többször is), ennek az iciri-
picirinek nem jutott…” Megállunk a 
kínálásban, majd mégis egyet elő-
veszünk és így folytatjuk ugrál-
tatva a babzsákot a gyermek 
keze felé: „Elindult, ment, ment, 
ment, becsengetett: Csingi-lingi, 
csingi-ling!” (Megrázzuk, majd a 
kezébe pottyantjuk a jól meg-
érdemelt zsákot.)  
A játékosság növeli frusztrációs 
toleranciájukat, figyelmüket, 
fegyelmüket, szabálytudatukat. 
Természetesen itt figyelni kell, 
hogy olyan gyermeknél kerüljön 
sor a feszültséggel, várakozással 
teli játékrészre, akinek a személyi-
sége, érettsége erre már alkalmas. 
2. A babzsákokból is építkezhe-
tünk: „Kőre kő, kőre kő, nézd a 
házam egyre nő, kőre kő, kőre kő, 
nézd a házam összedől!” Itt meg-
billentjük a tornyot, ami összedől. A 
gyermekek az építkezés alatt 
együttműködnek, koncentráltan 
figyelnek szem-kéz koordinációjuk-
ra, ügyesednek. Amikor „rombo-
lunk”, ismét növeljük frusztrációs 
toleranciájukat, kudarctűrésüket, de 
az újabb építésbe történő bele-
kezdés mindjárt tudatosítja bennük 

a problémamegoldás útját, a kitar-
tó tevékenykedés szellemiségét, az 
újraalkotás lehetőségét. 
3. Rátehetjük a babzsákokat a 
fejünkre, mint egy fészket, amiben 
képzeletbeli kismadár ül, aki re-
pülni tanul majd. Ezt mondhatjuk 
közben: „Csípicsóka, picsóka, fész-
ket rakott a csóka, ángyomasszony 
kertjében, fügefa tetejében.” (Az 
ángyomasszony játékosan kicserél-
hető egy-egy gyermek nevére, 
például így: Bori asszony, Zsófi 
lányom, vagy Gábor fiam.) Amikor 

mindenki feltette a fejére a zsákot, 
akkor elhangozhat a következő 
mondóka: „Azért vagyok picike, 
mert a nevem cinege, husss!” Ekkor 
megbillentjük a fejünket és már 
repül is a madár.  Az ilyen fajta 
játék során fejlődik a gyermekek 
testtudata, egyensúlyérzéke, takti-
lis tapasztalatai, majd a biccentés 
során biccentő izmaik. 
4. Morzsolhatjuk a zsákokat, mint-
ha malomkövek őrölnének, azzal a 
mondókával, hogy „Jár a malom 
kiti-kati, a sok búzát mind megőrli.” 
Vagy „Cselő, cselő, szök, szök, 
szök, őröl a malom, zab, zab, zab. 
Cselő, cselő, szök, szök, szök, őröl a 
malom, zab, zab, zab.” De Nemes 
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Nagy Ágnes Vízimolnár című versét 
is felidézhetjük. Itt újfajta dörzsölő 
mozdulatot gyakorolnak a gyere-
kek, és a hangi élmény valóban 
hasonlít a „malom szavához”. 
Játszhatunk a hangerővel és a 
tempóval. 
5. Ütögethetjük a zsákot, mintha 
mákot törnénk, a Töröm, töröm a 
mákot… kezdetű gyermekdalra 
(ÉNÓ 94.) vagy a Kicsi üst, nagy a 
füst… kezdetű komponált gyer-
mekdalra (ÉBŐ 246.). Ennél a te-
vékenységnél az ütés erősségét 
összekapcsolhatjuk a hangerő nö-
velésével, vagy az ütések gyorsa-
ságát a mondóka vagy dal tempó-
jával. Az „Ütöm, ütöm, üt mozsár, 
szól a rigó, akadál, dália, dália, 
alapita, lotty.” mondókára a kö-
vetkezőképpen játszhatunk: ütöget-
jük, majd csipegetjük a babzsáko-
kat, aztán megállunk, egyik te-
nyérből a másikba teszegetjük, 
végül magasba emeljük és lepoty-
tyantjuk a földre. A mozdulatok 
motívumonként váltakoznak, segít-
ve ezzel a gyermek számára a 
zenei egységek (motívumok) érzé-
kelését. 
6. Tologathatjuk a zsákokat a föl-
dön vagy az asztalon, gondolva 
autóra: Jön a  kocsi… (ÉBŐ 244.), 
vagy hajóra: „Van a Dunán egy 
hajó, üljünk rája kis Jankó, arany-
halat fogunk elé, úgy indulunk ha-
zafelé.”, vagy vonatra: Megy a 
kocsi, fut a  kocsi… (ÉBŐ 248.). Itt 
is játszhatunk a dalok tempójával, 
a hangerővel. 
7. A zsákokat hordozhatjuk a há-
tunkon, négykézlábra ereszkedve 

vagy hason csúszva, arra gondol-
va, hogy a csiga a hátán viszi a 
házát.  Felidézhetjük Kiss Ottó 
versét: „Csúszik-mászik a csiga, 
hátán viszi házát, ki-kidugja a 
szarvát, keresd meg a lábát!” A 
hátukra tett zsákokkal együtt, 
combtőnél fogva talicskáztathatjuk 
a gyerekeket, miközben így éneke-
lünk sz-m hangon billegetve a dal-
lamot: „Csiga-biga told ki szarva-
dat, én is tolom piros talicskámat.” 
Ezek a játékok segítik a gyermekek 
téri tájékozódását, térlátását, a 
nagymozgásuk fejlődését, egyen-
súlyozó képességét, a karjuk ere-
jét, hát és nyakizmaikat, combiz-
mukat.  
8. Gyógyíthatunk a zsákokkal kép-
zeletbeli fülfájást: „Kígyó, béka, 
bújj ki fülemből, szántok, vetek, 
boronálok, neked is adok feliből.” 
Bármelyik testrész sérüléseit gyó-
gyíthatjuk képzeletben, odadör-
gölve a babzsákot, például az 
Áspis, kerekes… (ÉBŐ 23.) mondó-
kával, a „Bibics, bibics, kecskeláb! 
Ha meggyógyul: majd nem fáj!” 
mondókával.  A hangszínünk kife-
jezheti a fájdalmat és a gyógyulás 
örömét egyaránt. Vagy gyógyító 
erőnket sugallhatja: „Új hold van, 
beteg vagy, mégpedig igen nagy! 
Én erőm is igen nagy, ha akarod, 
meggyógyítlak!” 
9. Altathatjuk, ringathatjuk a bab-
zsák-babáinkat az Aludj baba, 
aludjál… (ÉBŐ 1.) kezdetű gyer-
mekdallal, mind halkabban han-
goztatva. Játékból megnevezhetjük 
babzsák-babáinkat, és a baba 
vagy a nyuszika helyére beilleszt-
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hetjük a gyerekek által javasolt 
neveket. Így adva teret a zenébe 
ágyazott kreativitásnak. Egyúttal 
szociális érzékenységüket is for-
máljuk az ilyen típusú játékokkal. 
A csipeszes játékok többségét el-
játszhatjuk fahasábokkal is, a bab-
zsákos játékokat pedig kendőkkel. 

Végül egy őszi hangulatú eszköz 
lehet a krepp-papír. (Tudva, hogy 
nedvesség esetén ereszti a színét.) 
1. Őszi színekből csíkokat lehet 
vágni, és azt kendőbe téve, közö-
sen rázva figyelni a susogásukat. 
Ehhez Simon Emil versét mondhat-
juk: „Hullanak a levelek, eres, szá-
raz tenyerek, hordják, hozzák a 
telet.” Vagy a „Susog, susog a 
levél, közeleg a hideg tél, lepörög 
a falevél, lefújta a hideg szél.” 
Mondókát, vagy énekelheti a neve-
lő közben a „Szállnak, szállnak, 
peregnek a levelek, erdő mező 
lakóinak puha ágyat vetnek.” szö-
vegű német dalt (TZS 301.). A fú-
vás erősségét a rázásunk sebessé-
ge mutathatja, vagy, ha közösen 
mondókázunk, akkor a hangerő 
növelése. A játék közben támogat-
juk a gyerekek mozgáskoordiná-
cióját, egyöntetű mozgásképessé-
gét, fegyelmét, szabálytudatát. 
2. Egy-egy szalagot susogtathat-
nak a gyerekek, miközben a Fújja 
szél a fákat… kezdetű mondókát 
mondják, vagy a Kiszárad a dió-
fa… (ÉNÓ 104.) kezdetű gyer-
mekdalt énekeljük nekik. Változtat-
hatunk a tempón, és játszhatunk a 
hangerővel. 
3. Ugrálhatnak, foroghatnak a 
levelekkel a következő dalra: „Hej, 

pipirke, pipirke, ez a szarka tánca, 
csepü-lapu kenderű, ez a fordulá-
sa.” (ssss  sl  s  sfmf   s  s   sssl   sf  
m   sfmr   d   d) 
4. Sétálhatnak az „avarban”, a 
halomba hordott szalagokban: 
„Esik eső, csepereg, sárga levél 
lepereg. Esik eső, csepereg, a kis-
egér kesereg. Esik eső, csepereg, 
megáznak a gyerekek. Esik eső, 
csepereg, táncolnak az egerek. 
Esik eső, ujujuj, méghozzá a szél is 
fúj.” Vagy egy másik kevésbé is-
mert mondókát is megtanulhatunk: 
„Elen-pelen, csík, zsíros a mácsik. 
Ecetet a csíkra, mézet a mácsikra! 
Bagoly szemű szoknya, szép lány, 
aki hordja, csüccs!” 

A fentebbi három mozgással kísért 
mondókázás, dalolás hozzájárul a 
gyermekek egészséges testtartá-
sához, mozgásfejlődéséhez, test-
sémájuk, nagymozgásuk fejlődésé-
hez, térészlelésük formálódásához, 
miközben figyelnek egymásra és a 
nevelő énekére, verselésére, mon-
dókázására. Meg is próbálják 
mozgásukat ahhoz igazítani, fej-
lesztve ezáltal mozgáskoordináció-
jukat, egyensúlyérzéküket.  

A cselekvéssel kísért zenei tevé-
kenység mélyebb nyomot hagy a 
gyerekekben, hosszabb távon táro-
lódik emlékezetükben. Lesz olyan 
gyermek, aki a mondókát, dalt 
idézi fel a maga sajátos módján, 
lesz, aki a tevékenységet. 
5. Tekeredhetnek a szalagcsíkok a 
gyerekek végtagjaira vagy törzsé-
re a Tekeredik a kígyó … (ÉNÓ 
109.) gyermekdallal. A testsémá-
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juk, jobb-baloldaliságuk alakul, 
mikor felváltva tekerik jobb vagy 
bal végtagjukra a szalagot. Lehet 
a kígyóknak különbözően énekelni, 
például a meleg színekhez mérge-
sebben, a hideg színekhez lá-
gyabban énekelni. 
6. Rakhatunk fészket a fejünkre a 
színes szalagokból, miközben így 
mondókázunk: „Hegy hátán gólya-
fészek, minden ember látja, csak 
egy ember nem látja, az is kukucs-
kálja.” 
7. Ha a csíkokkal már nincs több 
ötletünk, akkor kisebb darabokra 
téphetjük azokat és bogyóvá gyúr-
hatjuk/sodorhatjuk őket, fejlesztve 
ezzel a gyermekek finom-
motorikáját, szem-kéz koordináció-
ját.  

Közben felidézhetjük azt a mondó-
kát, hogy „Sodrom, gyúrom, nyúj-
tom, csigabigát csinálok.”  
De Szilágyi Domokos versrészletét 
is mondhatjuk: „Mag, mag, búza-
mag, benne aluszik a nap.” Az 
elkészült papírgalacsinokat borsó-
levesként kevergethetjük egy lá-
bosban a Borsót főztem… (ÉBŐ 
24.) kezdetű dallal, vagy „madár-
etetőbe” téve kínálhatjuk a mada-

raknak: Fuvoláz a kismadár… 
(ÉBŐ 154.) 
8. Egy kivágott almaformára kuka-
cot ragaszthatnak a papírgala-
csinokból a gyerekek, s ezekhez az 
alkotásokhoz elmondhatjuk: „Jön a 
kukac, csúszik-mászik, az almába 
belemászik, gyere kukac, másszunk 
együtt, ezt az almát jól megesz-
szük!” 

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna 
tanársegéd, doktorandusz 
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„A gyermekkornak két tündérvilága 
van: a cselekvés síkján a játék, szel-
lemi síkon a mese” – írja Hermann 
Alice 1979-ben (Hermann, 1979, 
276. o.).  

Piaget (1978) elméletére építkez-
ve megállapítható, hogy a játék-
ban és a mesében egyaránt az 
asszimiláció dominál, mindkettő az 
én pszichés szükségleteinek a ki-
elégítése a valóság transzformálá-
sa által.  Mind a játék, mind a 
mese során a gyermek annyit és 
úgy épít be személyiségébe a 
világból, amennyire, és ahogy arra 
a lelki harmónia megteremtésére 
szüksége van.  
Miközben a szakemberek és a 
szülők között is teljes az egyetértés 
a mese fontosságát illetően, a me-
se- és könyvválasztásról és mese 
hatásáról való gondolkodásban, a 
felnőtt szerepének értelmezésében 
azonban jelentős nézetkülönbsége-
ket találunk.  
A mese, a képeskönyvek nézegeté-
se talán a leggyakoribb művészi 
tevékenységek közé tartozik, a 
tapasztalatok szerint azonban a 
mese jelenléte változott az utóbbi 
évtizedekben: a filmek térhódítása, 
a műfaji határok elmosódása, a 
könyvpiac felhígulása, az életkori 
határok megszűnése erősen meg-
nehezíti a meséléssel, képeskönyv-
nézegetésekkel kapcsolatos válasz-

tásokat, a helyzetek alakítását. 
Gyakran direkt fejlesztés kapcso-
lódik a könyvhöz, meséhez: az 
élmények másodlagossá válása 
súlyos problémák forrása lehet.  

Az utóbbi években a mesélés hely-
zeteibe bekapcsolható eszközök 
köre jelentősen bővült: a technikai 
fejlődés következtében általánosan 
elterjedt a DVD és az internet, a 
virágzik a könyvkiadás. A bőség 
azonban gyakran csak látszat: a 
kisgyermekeknek kínált irodalmi és 
művészeti alkotások, lehetőségek 
között igen sok a bóvli. Erősen 
pragmatita-intellektuális-racionális 
világunkban gomba módra szapo-
rodnak a kisgyermekek számára 
kidolgozott képességfejlesztő 
programok, melyek elsősorban a 
későbbi jó iskolai eredményeket és 
a sikeres életutat valószínűsítő terü-
letek fejlődésének gyorsítására 
összpontosítanak, megfeledkezve 
az érzelmi nevelésről.  

Nincs könnyű helyzetben a szülő, 
aki nyilván a legjobbat szeretné 
biztosítani ugyan a gyermekének, 
de bizonytalansága miatt gyakran 
kerül a reklámok befolyása alá.  

Nincs könnyű helyzetben a kis-
gyermeknevelő sem, aki a sokféle 
családi környezetből érkező kis-
gyermekeknek szeretne élményt 
kínálni, a szülőknek pozitív mintákat 

 

A mese és a képeskönyv a legkisebbek  
életében, fejlődésében 
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nyújtani, bizony-
talanságaikat 
enyhíteni. 
A kisgyermekne-
veléssel foglalko-
zó szakirodalom-
ban gyakran 
olvashatunk olyas-
féle elgondoláso-
kat, hogy ha ele-
gendő és elég jól 
megválogatott 
művészi alkotáso-
kat közvetítünk a 
kisgyermek felé, 
akkor ezek a 
hatások mintegy 
maguktól gazda-
gítják a személyi-
ségét.  

Ennél nyilvánvalóan jóval összetet-
tebb hatásrendszerről van szó, 
amit a felnőttnek sokkal tudato-
sabban (de a gyermek felé semmi-
féleképpen nem direktebben) kel-
lene működtetni.  
Ahhoz, hogy a kisgyermeknevelő 
élménnyé tudja varázsolni a kis-
gyermekek számára a képes-
könyv-nézegetés, mesélés helyze-
teit, ismernie kell a gyermekeket és 
családi hátterüket, a mesében rejlő 
személyiséggazdagító lehetősége-
ket és rendelkeznie kell egyfajta 
úgynevezett mesélési kompetenciá-
val, amely magában foglalja a 
gyermekirodalom, a képeskönyvek, 
a mesék iránti pozitív attitűdöket, 
szeretetet, számos irodalmi alkotás 
ismeretét és a mesélés helyzeteinek 
élménnyé varázsolására való ké-
pességet.  

Az utóbbi évek-
ben az agykuta-
tás területén szü-
letett eredmények 
új megvilágításba 
helyezték a két 
agyfélteke közötti 
kapcsolódásokat, 

ezáltal ráirányí-
tották a figyelmet 
a művészeti élmé-
nyek képességfej-
lesztő hatására. 

Kodály Zoltán 
sokat idézett 
gondolata szerint 
az anya születése 
előtt kilenc hó-
nappal kezdődik 
a gyermek zenei 

nevelése (Gállné, 2008). Ez a mű-
vészeti nevelés valamennyi terüle-
tére, így az irodalmi nevelésre is 
értelmezhető. Az anya érzelemvi-
lága, belső harmónia iránti igénye, 
a harmónia megteremtésére való 
képessége alapvetően meghatá-
rozza a gyermekkel való kapcsola-
tát is.  
A művészetekkel, irodalommal való 
találkozás már a méhen belüli 
életben is fontos: az anya élmé-
nyei, az ebből fakadó harmónia 
pozitívan befolyásolja a magzat 
fejlődését. Az akusztikai hatásokon 
alapuló élmények közvetlenül is 
hatnak (énekelés, zenehallgatás, 
mesemondás, stb.). 
Az irodalommal való találkozás 
egyetlen célja a gyönyörködtetés, 
a direkt tanítási szándéknak a 
művészi tevékenységekben nincs 
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helye. A mindennapokban sok fel-
nőtt megfeledkezik erről akkor, 
amikor dalt, mondókát, verset akar 
„tanítani” a kisgyermeknek, képes-
könyv-nézegetés közben kikérdezi 
a gyermeket arról, hogy mit lát a 
képen, vagy a meseélményről be-
szélgetés során a tartalmat „kér-
dezi ki”.  

A művészi élményekkel való talál-
kozásra az a kisgyermek nyitott, 
aki fizikailag és érzelmileg bizton-
ságban érzi magát, de a művészi 
élmények segítenek a biztonság, a 
harmónia megőrzésében. 
A felnőttel közös képeskönyv-
nézegetés, mesélés intim kommuni-
kációs helyzet: az intimitás egy-
szerre feltétel és eredmény. Az a 
felnőtt tudja igazán élménnyé va-
rázsolni a helyzeteket, aki jól ismeri 
a gyermeket, akivel a gyermeknek 
közös élményei vannak. A gyer-
meknek a helyzetekben való rész-
vétel mindig önkéntes, a tartalom 
alakulásában döntő tényező a 
gyermek pillanatnyi érzelmi álla-
pota. Ugyanakkor a felnőtt mesé-
lési kompetenciáján nagyon sok 
múlik: ha a felnőtt szívesen, a 
gyermek hangulatára hangolódva 
mesél, nézeget képeskönyvet a 
gyermekkel, a gyermek gyakrab-
ban igényli a számára élményt 
nyújtó helyzeteket.   
A gyermek számára a valóság 
megismerésének fontos eszközei a 
mesék, mert a mesei motívumok 
összhangban vannak a gyermek 
pszichés fejlődésének jellegzetes-
ségeivel (Mérei és V. Binét, 1978). 
A mesében is „minden minden le-

het”, akárcsak a gyermek gondol-
kodásában vagy játékában. Ez a 
folytonos átváltozás nagy segítsé-
gére van a gyermeknek a kiszol-
gáltatottság kompenzálásában. A 
kisgyermek a szélsőséges különb-
ségekre érzékeny, a világ dolgait 
kétfokú skálával méri, a fokozatok, 
árnyalatok megkülönböztetésére 
még nem képes (Mérei és V. Binét, 
1978, Zóka, 2007). Ehhez igazod-
nak a mesék ellentétes motívumai 
és szélsőséges elemei, melyek jól 
segítik a kisgyermeket a környeze-
tében lévő különbségek megraga-
dásában.   

A mesét hallgatva bizonyos fordu-
latok, helyzetek vissza-
visszatérnek. Az ismétlések „folya-
matossága és biztonsága” egy-
szerre adja a mesét hallgató 
gyermeknek az újdonság varázsát 
és a ráismerés örömét, izgalmát. A 
korlátlan vágyteljesítés, a saját 
akarat érvényesülése a kiszolgál-
tatottság érzés, az ebből fakadó 
bizonytalanság csökkentője (vö. 
Mérei és V. Binét, 1978).  

A mesélés helyzeteiben elsősorban 
a tartalom hat az érzelmeken ke-
resztül a személyiségre. „Az iro-
dalmi narratíva áttételesen, szim-
bólumokon keresztül hat: az él-
mény, a katharzis révén formálja a 
személyiséget. A jelképek, szimbó-
lumok olyan tudást, világképet, 
világlátást, ethoszt közvetítenek, 
amelyek nemcsak az élet minősé-
gét, de a kultúrába való beleneve-
lődést is erősen meghatározzák” 
(Duzmathné, 2002, 10. o.). Az élet 
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minősége és a kultúrába való bele-
növés a személyes és a szociális 
kompetenciák összekapcsolódása, 
elválaszthatatlansága.  

Számos szerző tesz javaslatot arra, 
hogy a gyermekkor egyes szaka-
szaiban milyen mesék, könyvek 
ajánlhatók a gyermekeknek 
(Szilágyiné, 2008; Zóka, 2007). Az 
irodalommal való ismerkedés kez-
detei a mondókák, versek, dalok, 
melyek örömforrások és érzelmi 
biztonságot nyújtanak a kisgyer-
mek számára. A képeskönyv-
nézegetés szerencsés esetben már 
csecsemőkorban is jelen van a kis-
gyermek élményei között, jelentős 
időszaka egyéves kor körüli élet-
szakasz, melyben igen jelentős a 
szókincs gyarapodása (Sugárné, 
1977).  

A mesélés új korszaka a történetek 
iránti érdeklődés. A 2-2,5 éves 
korú gyermek a saját vagy a szülei 
életének egy-egy epizódját felele-
venítő igaz történeteket hallgatja 
szívesen. Ezek a történetek segítsé-
gére vannak az élmények feldol-
gozásában, az élmények újbóli 
átélésében, választ adhatnak a 
történtekkel kapcsolatos kérdései-
re. A legkisebbeket a saját életük-
ről szóló történeteken kívül a dina-
mikus, cselekményt ábrázoló ké-
pekről szóló mesék érdekelik leg-
jobban. A 3-4 évesek már nagyon 
kedvelik a láncmeséket, a rövid 
állat-vagy novellameséket. A 4-8 
éves kor az igazi mesék kora, eb-
ben az életszakaszban kedveltek a 
tündér-, az állat- és a novellame-

sék (népmesék és igényes műmesék 
egyaránt). A meseélmény egyik 
feltétele a befejezettség. Csak az 
a mese nyújt élményt, ami rezonál 
a gyermek pillanatnyi pszichés 
állapotával.  

Nagy szerepe van a választásnak: 
csak eredeti és művészileg értékes 
tartalmakat érdemes felajánlani. A 
mesélő felnőtt a gyermekre bízza 
ugyan a választást, ezt azonban 
maga a felnőtt is befolyásolja 
természetesen: a felnőtt sok min-
dent elárul magáról is mind a me-
sekínálással, mind a mese tolmá-
csolásával (Rodari, 2001). 

A meseátdolgozásokat Boldizsár 
Ildikó nagyon találóan tündérme-
séket deformáló meséknek nevezi 
(Boldizsár, 1997), ide sorolhatók 
pl. a legkisebbeknek szánt rövidí-
tett és megszelídített, leporelló- 
vagy kemény lapos lapozók for-
májában megjelentetett klasszikus 
mesék (Csipkerózsika, Hófehérke, 
Hamupipőke, Piroska és a farkas, 
stb.), melyekkel természetszerűleg 
a legkisebb korosztály találkozhat 
leginkább. Ezek a művek a fo-
gyasztói társadalom „mindent min-
den korosztálynak” szemléletének 
következményei, etikai és pedagó-
giai, művészeti szempontból erősen 
kifogásolhatóak. Az etikai kérdője-
leken túl az átdolgozások tartalmi 
és nyelvi egyszerűsítései gyakran a 
ténylegesnél silányabb alkotásokat 
eredményeznek, a mesei fordula-
tok, szimbólumok elhagyása miatt 
pedig a lényeg vész el.  
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Néhány gondolat a családi mesé-
lésről 

A családi szocializáció elsődleges-
sége, a családtagoknak a gyermek 
életében, fejlődésében betöltött 
meghatározó szerepe evidencia-
ként kezelt a pedagógiában.  
A mesélés, képeskönyv-nézegetés 
családi nevelésben való jelenléte 
különösképpen függ a család szo-
ciokulturális jellemzőitől. A bonta-
kozó literáció, az írásbeli kultúrába 
való belenövekedés fogalma évti-
zedek óta van jelen a nemzetközi 
szakirodalomban, Clay elméleté-
nek köszönhetően. Magyarul főleg 
Szinger Veronika (Szinger, 2007) 
írásaiban olvashatjuk ennek részle-

tes bemutatását.  

Lényege, hogy a gyermek jóval 
korábban kapcsolatba kerül az 
írásbeliséggel, mint ahogyan a 
formális írás-olvasás oktatás el-
kezdődik, és ez a későbbi életsza-
kaszok alakulására is jelentős be-
folyással bír. Az írásbeliségbe való 
belenövés a születéskor vagy még 
inkább előtte 9 hónappal kezdő-
dik, és a család szociokulturálisjel-
lemzői által erősen meghatározott.  

Az írásbeliség a gyermek életének 
3 nagy területéhez kapcsolható: a 
képeskönyv-nézegetéshez, a játék-
hoz és a hétköznapi élethelyzetek-
ben szerzett tapasztalatokhoz. A 
három nagy terület között termé-
szetesen vannak összefüggések: ha 
a szülők életében fontosabb sze-
repet tölt be az írásbeliség, a 
gyermek inkább nézeget képes-
könyvet, hallgat mesét, és játéká-
ban is gyakrabban jelenik meg az 
írásbeliséghez kapcsolható elem. 
Témánk szempontjából a képes-
könyv, a gyermekújság kérdéskö-
rét részletezzük.  

Egyéves kor után a kisgyermekek 
számára a felnőttel közös képes-
könyv-nézegetés, a képekről be-
szélgetés nagyon kedves tevékeny-
ség. A felnőtt gyakran mesél az 
illusztrációkról kitalált rövid törté-
neteket, közben mutogatva a tör-
ténet szempontjából aktuálisan 
fontos képrészleteket. A képes-
könyv-nézegetés során a gyermek 
hamar megtanulja, hogy a könyv-
ben szöveg (mese) van, amit el 
lehet olvasni, ami érdekes lehet a 
számára. Egy vizsgálat eredmé-
nyei szerint (Nyitrai, 1995) a csa-
ládban a gyermekek kb. 50-50% 
arányban kérik a képről mesélést 
és a könyvben szereplő szöveg 
felolvasását (elmondását), a böl-
csődében ez az arány 80%-20% 
a képről mesélés javára. A gyer-
mekek már 2-3 éves korban is 
különbséget tesznek a kitalált és a 
felolvasott mese között (vagyis 
tudják, hogy a könyvben mese 
van), érdeklődésüktől, pillanatnyi 
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igényüktől és természetesen a me-
sélő személyétől függően kérik hol 
a felolvasást, hol a „fejből mon-
dott” mesét. A bontakozó literációt 
segítik (persze tartalmuktól, színvo-
naluktól függően nagyon különbö-
ző mértékben) a különböző gyer-
mekújságok is. 

A magyar szakirodalomban Réger 
Zita elsők között ír a bontakozó 
literációról. Kultúránk erős könyv-
höz kötöttségéből kiindulva a kö-
vetkezőket fogalmazza meg: „Az 
iskolaorientált családokban a 
gyermeket körülvevő tárgyi kör-
nyezet egyes elemei már igen 
korán kapcsolatot létesítenek a 
könyvekkel, a gyermekirodalom-
mal: a faliképeken vagy a baba-
takarón látható alakok, a kiságy-
ban heverő felfújható állatok me-
sekönyvek, gyermekversek figuráit 
ábrázolják, amelyekhez a felnőttek 
alkalmanként magyarázatot vagy 
verset fűznek. A kicsik mintegy 
hathónapos koruktól felfigyelnek a 
könyvekre és a könyvekből szár-
mazó információkra”(Réger, 1990, 
133-134. o). 

Cairney (2003) Meek-re hivatkoz-
va kulcsszerepet szán a szülővel 
történő képeskönyv-nézegetésnek, 
olvasásnak: ennek a komplex szitu-
ációnak nyelvi, gondolkodásbeli és 
érzelmi faktorai befolyásolják a 
fejlődést. Cairney és Ruge 
(Cairney, 2003) funkció alapján 
kategorizálják a literációs tevé-
kenységeket, megkülönböztetnek  
1) kapcsolatépítés, fenntartás 
2) információszerzés/mutatás  

3) élményszerzés, önkifejezés és  
4) képességfejlesztés érdekében 
folytatott tevékenységeket.  

Egy bölcsődések és szüleik körében 
végzett kutatás eredményei szerint 

(Nyitrai, 1995) az anya iskolai 
végzettsége jelentősen befolyásol-
ja a gyermek könyvszeretetét, az 
apák iskolai végzettségének lé-
nyegében nincs ilyen hatása. Az 
apák iskolai végzettsége és a me-
sélés, képeskönyv-nézegetés hely-
zeteiben való részvétele között 
erősnek mondható és szignifikáns 
összefüggés van: a magasabb 
végzettségű apák többet mesélnek 
és többet nézegetnek képesköny-
vet a gyermekkel, mint az alacso-
nyabb végzettségűek. Az anyák 
esetében a két változó közötti 
gyenge kapcsolat azt mutatja, 
hogy az anyák iskolai végzettsé-
güktől függetlenül vesznek részt a 
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helyzetekben: a mesélést a gyer-
mekek gondozásának, nevelésének 
szerves részeként tartják számon. A 
könyvek megszerettetésében vi-
szont sikeresebbek a magasabb 
végzettségű anyák. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a mesélés, 
képeskönyv-nézegetés gyakorisá-
gán túl számos más tényező is be-
folyásolja a gyermek könyvhöz 
való viszonyának alakulását. Az 
otthoni mesélés dominánsan könyv-
höz kötött tevékenység, a képes-
könyv-nézegetési és könyvből me-
sélési szituációk gyakorisága és 
átlagos időtartama jóval megha-
ladja a könyvnélküli helyzetek 
jellemzőit, a könyvnek a szituációk 
tartalmának gazdagításában je-
lentős szerepe van. A gyermekek a 
képekről beszélgetést, mesélést és 
a szöveg felolvasását egyaránt 
igénylik. A szülők iskolai végzett-
ségétől is erősen függ, hogy a 
gyermek mennyit kérdezget a 
képeskönyv-nézegetési helyzetek-
ben, feltételezhetően a magasabb 
végzettségű szülő válaszkészsége 
jobb, a beszélgetés tartalmilag 
érdekesebb a gyermek számára. 
A család szerkezete, a családtag-
ok egymással való kapcsolatának 
minősége és a családon belüli 
kommunikációs folyamatok jellege 
erős befolyást gyakorol a mesélési 
szokásokra. A családszerkezet és a 
kommunikatív képességrendszer 
fejlődés közötti összefüggéseket 
Sugárné vizsgálta. Kutatási ered-
ményei szerint (Sugárné, 2001) az 
egyszülős családokban nevelkedő 
gyermekek esetében az óvodáskor 

kezdetére tisztább a hangejtés és 
jobb a párbeszédkészség, erősebb 
a beszéd szituativitása, viszont 
összefüggő beszédben, például 
képleírásban, történet elbeszélés-
ben mondataik töredékesebbek, 
célszerűtlenebbek. Kétszülős csa-
ládban élő gyermekeknél ponto-
sabb szövegértés, tömörebb meg-
fogalmazás figyelhető meg mind 
az összefüggő, mind a párbeszé-
des helyzetekben. 

Rodriguez és munkatársai (2003) 
három nagy tényezőcsoportot 
emelnek ki a családi mesélést ille-
tően: 
1) a literációs tevékenységek gya-
koriságát, 
2) az anyai viselkedést (a kognitív 
ösztönzés és a szenzitivitás vonat-
kozásában) és  
3) a gyermekek életkorának meg-
felelő könyvek és játékok meglétét.  
Kutatásaik során a 36 hónaposnál 
fiatalabb gyermekek esetében azt 
tapasztalták, hogy a literációs 
fejlődés és a nyelvi-kognitív fejlő-
dés közötti összefüggéseket legin-
kább az anya életkora, iskolázott-
sága és foglalkoztatási státusa, az 
apa jelenléte (a gyermekkel élése), 
a gyermek neme és a testvérsor-
ban elfoglalt helye befolyásolja. A 
magyarországi tapasztalatokhoz 
hasonlóan a fiatal, kevéssé iskolá-
zott anyák gyermekeinek fejlődési 
mutatói rosszabbak. Ugyanígy 
negatív hatású, ha az apa nem él 
a családdal. Beszámolnak az első-
szülöttség előnyéről, és a lányok 
jobb eredményeiről. A lányokkal a 
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szülők gyakrabban folytatnak 
literációs tevékenységeket. 
A képeskönyv-nézegetés, olvasás 
helyzetei elképzelhetetlenek a 
szülők támogató jelenléte nélkül, a 
szituációk középpontjában a szülő 
és a gyermek közötti érzelmi kap-
csolat áll.  A korai kötődés és a 
mesélés összefüggéseire hívja fel a 
figyelmet Bus (2002) is. Megfigye-
lései szerint bizonytalan kötődés 
esetén az anyák kevésbé tudták a 
gyermek életkorának megfelelően 
alakítani az interakciót, beszélge-
tés helyett inkább felolvasták a 
könyvben szereplő szöveget (18 
hónapos gyermekek esetében). Az 
anya túlösztönző vagy túlkontrollá-
ló magatartása a gyermekben 
ambivalenciát idéz elő a könyvek-
kel szemben. Idősebbek (30-38 
hónapos gyermekek) körében vég-
zett vizsgálatai során azt tapasz-
talta, hogy ugyanazon könyv ismé-
telt olvasása során a gyermek 
erősen ragaszkodik a „hivatalos 
verzióhoz”. Feltételezi, hogy a 
gyermek képeskönyv-nézegetési 
helyzetekben való aktív részvétele 
és tanulása erősen függ attól, hogy 
a szülő mennyire képes áthidalni a 
távolságot a könyvben megjelenő 
világ és a gyermek világa között 
(Bus, 2002). A támogató szülői 
magatartás és a meseolvasás gya-
korisága együtt jár. A szülő könyv-
olvasás, könyvnézegetés közbeni 
viselkedése erősen befolyásolja a 
gyermek könyvhöz való viszonyá-
nak alakulását: ha a könyvnézege-
tés, olvasás közben a gyermeket 
negatív élmény éri a szülő részéről, 

csökkenhet a könyv iránti érdeklő-
dés. 
A mesék tanító szerepét, fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatását a törté-
nelem folyamán minden kultúra 
ismerte és valamilyen formában 
alkalmazta is a nevelésben. Ennek 
egyik domináns formája: a nevelési 
célzattal írt mesék, az ún. tanmesék 
létrehozása, a másik domináns 
forma a rendelkezésre álló mese-
kincsből a nevelési célok alapján 
kiválasztott mesékkel való találko-
zás. Szakmailag ez az utóbbi a 
támogatható. 
Napjainkban erős a tanmesék és a 
meseterápia ötvözésére való tö-
rekvés, ennek köszönhető az úgy-
nevezett gyógyító mesék műfajá-
nak megjelenése. Maga a megne-
vezés is tautológia, hiszen a jól 
megválasztott mese önmagában is 
gyógyító hatású.  

A gyógyító mesék a kisgyermek 
életének, fejlődésének nehezebben 
megélhető és/vagy a felnőtt által 
nehezen kezelhető mozzanataira 
építkező történeteket mesélnek el, 
természetesen pozitív megoldással, 
azt sugallva, hogy ha más számára 
megoldható a probléma, akkor a 
mi számunkra is az. Pl: az elaludni 
nem akaró vagy a dacos gyermek 
meghallgatja a hasonló helyzetben 
jól, a felnőtt elvárásainak megfele-
lően viselkedő gyermekről szóló 
mesét, belátja, hogy sokkal célsze-
rűbb a mesebeli gyermek viselke-
désének követése, és azonnal úgy 
is tesz. Mintha ezek a mesék meg-
feledkeznének a gyermek problé-
más viselkedésének tényleges okai-
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ról, az okok feltárásának és keze-
lésének szükségességéről.  Véle-
ményem szerint ezek a típusú me-
sék erősen kioktató jellegüknek 
köszönhetően egyáltalán nem segí-
tik a problémás helyzetek megol-
dását. A problémák megoldását 
sokkal inkább várhatjuk a jól meg-
választott, élmény gazdag mesé-
léstől várhatjuk. 

Összegzés:  
A mese és a képeskönyv a kis-
gyermek személyiségének vala-
mennyi területét, a személyes, a 
szociális és a kognitív kompetenci-
ákat egyaránt fejleszti, bonyolult 
hatásrendszerek által. A gyerme-
kek között nagy különbségek van-
nak a családi literációs környezet 
jellemzőinek tekintetében. A ha-
tásmechanizmusok és a családi 
nevelés jellemzőire építkező, 
egyéni bánásmódot, differenciálást 
megvalósító módszertani kultúra 
kialakítása, a hátrányos helyzet 
kompenzálása a kisgyermekeket 
nevelő intézmények: a bölcsődék, a 
családi napközik és az óvodák 
fontos feladatainak egyike. 

Dr. Nyitrai Ágnes 
főiskolai tanár 
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Miért gyere hozzánk?  
Mert ez egy nagyon jó hely! A 
Pagony célkitűzése, hogy boltunk-
ban és web-boltunkban igyekez-
zünk teljes választékot tartani a ma 
Magyarországon megjelenő minő-
ségi gyerek- és ifjúsági könyvek-
ből, lelkes és hozzáértő kollégáink 
pedig segítséget tudjanak nyújtani 
a válogatáshoz, hogy mindenki 
megtalálja a neki leginkább meg-
felelő olvasmányokat.   
A Pagony több mint 10 éve nem 
pusztán csak egy bolt, 
hanem egy olyan hely, 
ahol jó lenni, jó időt 
tölteni. A 2012 nyarán 
teljesen felújított bolt 
különleges atmoszférája, 
egyedi belső tere téged 
is elvarázsol, csak gyere 
el, böngéssz, olvass ná-
lunk!  
Rendszeres tartunk 
programokat, a kézmű-
ves foglalkozástól a 
diavetítésig. A könyves-
bolt gyakran teret ad 
irodalmi eseményeknek, 
az író-olvasó találkozókon, interak-
tív programokon a gyerekekkel 
együtt közelebb kerülhetsz az élő 
irodalomhoz, találkozhatsz szer-
zőkkel, illusztrátorokkal. A cél, 
hogy a gyerekek játékosan ismer-
jék és szeressék meg a könyveket, 
hogy te is képben legyél, mit ér-
demes olvasnotok. 

A Friss tinta! a kortárs gyerekköl-
tészet töretlen sikerű, izgalmas, 
sokszínű antológiája, mely a kritiku-
sok szerint is az évtized legjobb 
gyerekkönyve. A Pagony számára 
nagyon fontos könyv, hiszen az 
egyik legelső saját könyvünk - a 
Csimotával közösen. A könyvet 
Takács Mari hol festményekből, hol 
nyomatokból építkező dinamikus 
illusztrációi díszítik.  
A Friss tinta! című, mai gyerekvers 
antológiával a Csimota Kiadóval 

karöltve az volt a cé-
lunk, hogy összeállít-
sunk egy olyan kötetet, 
amilyen már régóta 
nem volt: amelyben 
Weöres, Nemes Nagy 
és Tamkó Sirató méltó 
követőiként mai költők 
(kortárs klasszikusok) 
szerepelnek, mai gye-
rekekhez szóló versek-
kel. Szerepel a kötet-
ben több mint százöt-
ven vers, tíz tematikus 
ciklusba rendezve, a 
legkisebbeknek való 

mondókáktól kezdve (Cicafoci) a 
családi és óvodai élet mindennap-
jait bemutató, sokszor "svéd típusú" 
verseken (Családun xerete talapú, 
Óvó néni otthona) vagy a hagyo-
mányosabb verses meséken keresz-
tül (Csillagbajusz) egészen a non-
szensz, halandzsa versekig 
(Burundai murunda). Vannak köztük 

 

A Pozsonyi Pagony Kiadó Kft. ajánlja 
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Címlapon: Gévai Csilla 
„…a lélektársaimnak írok”  

rímes és rímtelen versek, egyszerű 
és bonyolult versek, vidám és szo-
morú versek, állatos és gyerekes 
versek,  
kicsiknek, kicsit nagyobbaknak (és 

egészen nagyoknak) szóló versek - 
amit garantálunk: jó versek, mai 
versek." 
Ebben a kötetben mindenki megta-
lálja a kedvenceit, kisbaba kortól 
az iskola végéig használható alap-
könyvként. Számos verset megtalá-
lunk a Kaláka Madáretető című 
albumán megzenésítve. 
Olvassatok pár szeles-napos-
havas-vizes verset belőle! 

Győri Hanna  
szerkesztő, Pozsonyi Pagony

Gévai Csilla az ELTE magyar 
nyelv- és irodalom, valamint 
kulturális antropológia szakán 
végzett, tanári képesítést szerzett 
– neve azonban tervező-
grafikusként vált ismertté. 2009 
óta tagja a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének is. 

Illusztrációi 2003-tól jelentek meg, 
többek között az Élet és Irodalom 
folyóiratban. 2007-ben a Pagony 
Kiadó Aranyvackor-pályázatán 
első díjat kapott a Holdfényszüret 
című könyvpályázatáért. Azóta 
több könyvet és borítót tervezett, 
és számos egyéni és csoportos 
kiállításon voltak láthatók munkái. 

A grafikai munkák és a meseírás 
mellett a környezetvédelem is szív-
ügye (Nagyon Zöld Könyv), vala-
mint gyermekfoglalkozásokat vezet 
a Pagony Könyvesboltban.  

Győri Hannának így nyilatkozott 
egy interjúban: „Én mindig azt 
mondom, hogy nem mindenki az én 
olvasóm, és nem is kell, hogy min-
denki az legyen. A lélektársaimnak 
írok, mindegy, hogy hány évesek – 
azoknak, akik hasonló lelki alkatok, 
mint én, és hasonló a humoruk is, 
egyszóval – vevők a stílusomra.” 

www.pagony.hu/mindenben-
megkeresem-magam   

Üzletünk:                
Pozsonyi Pagony 
1137 Budapest, XIII.  
Pozsonyi út 26. 
Tel.: 239-02-85  
Hétfőtől péntekig 10-19 
óráig 
Szombaton 10-18 óráig 
www. pagony.hu 
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A gyermekirodalom fogalma, 
értelmezése körüli viták során a 
kutatók időről időre megpróbálják 
definiálni, korszerűvé tenni, s a 
mindenkori kortárs irodalomban 
zajló folyamatok mentén behatá-
rolni a gyermekkultúra sajátos, 
változó jegyeit.  

A multimediális környezet átalaku-
lásaira, a kép és a szöveg típusai-
ra, arányaira reagálva az utóbbi 
évtizedekben számos tanulmány 
született a gyermekek irodalomhoz 
és könyvekhez fűződő viszonyáról, 
a kortárs művekkel összefüggő 
olvasóvá nevelési szempontokról, 
fejlesztési területekről. A könyves 
szakemberek, a szerzők, a peda-
gógusok és a nevelők számára 
fontos szempont, hogy a gyermeki 
fejlődés különböző szakaszaiban 
felhasznált képeskönyvek, vers- és 
mesekötetek tartalmai megfelelje-
nek a modern kor esztétikai elvá-
rásainak.  

 

A szülő-gyermek kapcsolatban 
átélt első irodalmi élményeket az 
érzelmek dominanciája határozza 
meg. Abban mindenki egyetért, 
hogy a változatos szemelvények 
pozitívan hatnak a gyermekek 
érzelmi fejlődésére, a beszédkedv 
élénkítésére, a játékos szövegalko-
tási módok alkalmazására. A 
gyermekmondókák, dalok, játékok 
által a kisgyermekek élvezik a 
ritmus lüktetését, érdeklődésük a 
külső és belső világban megnyilvá-
nuló algoritmus iránt egyre erősö-
dik. Játék közben átélik a rímvárás 
örömét, miközben a funkciógyakor-
lás, az ismétlés, a folyamatosság 
pozitív érzelmekkel tölti el őket. A 
verses forma, az egyenletes lükte-
tés és az általa kiváltott mozgás 
élvezetet nyújt számukra, megala-
pozza a későbbi versszeretetüket. 
Egyre több kutatás hangsúlyozza, 
hogy a korai literáció alakításá-
ban, az irodalmi érzékenység el-
mélyítésében meghatározó szere-
pe van a bölcsődei nevelők munká-
jának: rajtuk múlik, hogy milyen 
könyves élmények, kulturális inge-
rek érik a rájuk bízott kisgyerme-
keket a fejlődés első éveiben.  

A csecsemő- és kisgyermeknevelők 
a gondozási időben dajkarímekkel, 
ölbéli játékokkal gazdagíthatják a 
kicsiket, ők mutathatják be a gyer-
mekirodalmi kánon legszebb da-
rabjait, ők hívhatják fel a szülők 

Irodalomközvetítés kisgyermekkorban 
kortárs mondókákkal, versekkel 
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figyelmét az irodalmi 
művek üzeneteire, a 
gyermekkönyvekhez 
kapcsolható együttlétek 
fontosságára, erejére. 
Az utóbbi évtizedben 
létrejött új könyvkiadók 
képviselői felismerték, 
hogy az immár klasszi-
kussá vált szerzők mel-
lett teret kell adni 
olyan alkotók megje-
lentetésének, akik mű-
veikkel a mai gyerme-
kek érzelmeire és ta-
pasztalataira reflektálnak, fogé-
konnyá teszik őket a mindennapi 
apró jelenségek észrevételére, új 
megvilágításban ábrázolják a 
dolgokat, műélvezetet hoznak létre 
a gyermekbefogadókban.  

Az újkeletű kortárs kötetek mondó-
kái, versei a mai gyermekek szóra-
koztatására, játszatására íródnak. 
Tematikai és formai változatossá-
guk révén alkalmasak a felnőtt és 
a gyermek között fejlődő érzelmi 
kapcsolatok elmélyítésére és az 
anyanyelv szépségeinek felfedez-
tetésére. Az esztétikai értéket hor-
dozó és a gyermeki személyiségre 
pozitívan ható művészi szövegek 
többrétű feldolgozása számtalan 
kreatív alkotási lehetőséget rejt 
magában: Tapasztalásra épített, 
élményekben gazdag és változatos 
tevékenykedéssel társított műélve-
zettel a gyermekek belehelyez-
kedhetnek a befogadói, az alkotói, 
a közvetítői, szerepbe, s ezáltal 
egy aktív, teremtő irodalmi folya-
mat részeseivé válnak.  

A kisgyermeknevelők – a legkisebb 
korosztály fejlődés-lélektani jel-
lemzőit tudatosan figyelembe véve 
– jól megválasztott irodalmi szöve-
gek játékba ágyazott hangoztatá-
sával fejleszthetik az esztétikai 
érzéket, a beszédészlelést, a be-
szédmegértést, a beszédprodukci-
ót, a kommunikatív készségeket, a 
fonématudatosságot, a vizuális és 
verbális memóriát, a szerialitást, a 
lexikális hozzáférést a mentális 
lexikonban. 

Ma már a művészeti neveléssel 
foglalkozó módszertani kiadvá-
nyokban rengeteg példát találha-
tunk arra, hogyan lehet - a folk-
lórműfajok mellett - olyan kortárs 
művekkel játékosan bővíteni az 
élményalapú irodalomközvetítést, 
amelyek formálják a gyermek 
személyiségét, kibontakoztatják a 
gyermeki világképet. Néhány kor-
társ mondókákhoz, vershez gondo-
latébresztő ötleteket hangoltunk. 
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Mondókák beszédhangokra: hang- és 
beszédmozgásra inspiráló hangozta-
tás utánmondással, utánzással. 

Nyulász Péter: Zsubatta! 

Zsubatta, zsubatta, 
zsibi-zsubi zsubatta, 

pici Lóci ebadta, 
kicsi kutya ugatta, 

csibelábat od’adta, 
pici kutya bekapta, 
zsubatta, zsubatta, 
ici Puci ebugatta! 

Zsubatta!, Móra K., 2011., 22. o. 
 

 
 
Hangutánzó sorok kifejező hangozta-
tása: fűszerezhetjük állatok mozgá-
sának imitálásával, így játékunk a 
mozgáskoordinációt is segíti.  

Varró Dániel: Lovasok 

Tripp-trapp, tripp-trapp. 
Fekete ló, fehér ló. 
Baljós az ég, viharló! 
De a két ló belevaló, 
fehér ló és fekete ló - 
süvít a szél: futnak! 
Kisüt a nap: futnak! 
Tripp-trapp. Tripp-trapp. 

Friss tinta, Pagony, Csimota K., 8. o. 

Szavak tárgytársítással: a mondóká-
ból kiemelt szavakat konkrét képek-
kel párosítjuk.  

Lackfi János: Öltözés 

Lábat vesz a cipő, 
fejet húz a sapka, 

kesztyű kezet eszik, 
embert a kabátka. 

A buta felnőtt,  Móra K., 39. o. 

Tárgyazonosítás tapintás alapján: 
a gyermekek zsákba rejtett tár-
gyakat tapintás alapján azonosí-
tanak. A tevékenység a finommoz-
gást és a taktilis érzékelést is fej-
leszti.  

 
Kit ringassunk el ma?  
Két-három hangból álló dallammotí-
vumot találunk ki a szöveghez, s 
megfelelő ritmussal elringatunk vala-
kit a babaszobában.  

Nyulász Péter: A baba bab 

Kicsi, kicsi tarkabab. 
Kicsi, kicsi kicsírázik. 

kicsi, kicsi baba bab. 

Tarkabarka tarkabab, 
nagyra, nagyra, nagyra nő. 

Babszemeket érlelő, 
tarkabarka mama bab. 

A baba bab, Betűtészta K., 2011. 

Játszhatjuk babákkal is, a mozdu-
lat és a dallam egysége vég nélkül 
ismételhető.  

Bereczkiné dr. Záluszki Anna  
adjunktus 
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A számos játékelmélet közül Her-
bert Spencer gondolatait szeret-
ném segítségül hívni. A szerző 
elméletében a játékot az energia 
levezetésnek tekinti.  

Ebből kiindulva a játéktevékenysé-
get felfoghatjuk úgy is, mint egy 
olyan energiaáramlás, ami köl-
csönhatások, interakciók révén jön 
létre. Következésképpen, ha elfogy 
a mozgatóenergiája, akkor a játék 
eléri „kihűlési pontját”.  

Honnan jöhet ez a játékot éltető 
energia? Származhat egy ember 
és egy tárgy közötti kölcsönhatás-
ból, vagy két ember interakciójá-
ból. Ilyen a felnőtt kukucskáló játé-
ka a kisbabával – a tekintetek 
találkozása és az izgatott várako-
zás váltakozása. A humoros ismét-
lődés többször újraéled, új lehető-
ségekkel tölti meg a felnőtt a játé-
kot, pl. a kikukucskáló tekintete 
mellett kinyújtja a nyelvét is, vagy 
pár pillanat múlva feltesz egy 
sapkát a fejére. Ha a felnőtt nem 
tölti meg energiával a pillanatot, 
vagy a baba nem néz oda, akkor 
ez az egyszerű (ám annál nagy-
szerűbb) játék megszűnik. 

Ugyanez történik a nagyobb gye-
rekek bújócskázásával. Mikor már 
minden lehetséges helyen elbújtak 
a házban, - azaz a bújócskázás 
elérte kihűlési pontját, új szabályt 
állítanak fel pl. lehet a kertbe is 

bújni, vagy át lehet menekülni 
egyik bújóhelyről a másikba. Azaz 
a kihűlési pont környékére érve új 
lehetőségekkel keltik életre a já-
téktevékenységet.  

Feltételezhetjük, hogy ez az ener-
gia származhat ember és tárgy 
kölcsönhatásából is. Erre legjobb 
példa az évezredek óta használt 
játékeszközünk a labda. Már a pár 
hónapos babának is textillabdát 
nyújt a szülő. Az óvodások pattog-
tatják a labdát és ritmikus szöve-
get/verset mondanak hozzá, az 
iskolás gyerek kidobózik az iskola-
udvaron. A felnőtt ügyességi játé-
kokat talál ki labdával, pörgeti, 
dobja, rúgja, célba dob vele. A 
sportban is a labdajátékok azok, 
amelyek az emberek tömegét ér-
dekli, mint a asztalitenisz, a vízi-
labda, a kosárlabda, futball stb.  

Láthatjuk, hogy egy egyszerű 
tárgy is számos lehetőséget rejt 
magában. Az, hogy ezekből a 
játékmagokból melyik kell életre, 
az függ a labda (a tárgy) sajátos 
tulajdonságaitól, a játszó életkorá-
tól, a labdázásban (a játékban) 
való jártasságától, a tárgyat kö-
rülvevő környezettől stb. 
Ha felnőttként a gyerek játszótár-
sává kívánunk válni, a feladatunk a 
játékmagokat meglátni, előhívni, 
továbblendíteni, és a gyerek 
egyéni szükségleteinek megfelelő 
játéklehetőségeket felkínálni. 

 

Élmények és tanulás határán 
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A különböző alkotótevékenységek-
ben is ugyanígy rálelhetünk a játék 
tulajdonságaira: festésben, krétá-
zásban, gyurmázásban, tépkedés-
ben, ragasztásban mind számos 
játékmag, kibontható lehetőség 
rejlik.  

A „Játékon innen és túl” foglalkozá-
sokon az alkotások elkészítése nem 
elsődleges célja a játéknak, hanem 
csupán az eszköze a tevékenység-
nek, fejlesztésnek. Élményszerzés, 
tapasztalatgyűjtés, játék a tanulás 
határán járunk, amit mindig más-
más cél vezet. 

 Lehet egyik cél, hogy megis-
mertessük az alapanyagot, meg-
mutassuk annak tulajdonságait, 
hogy mit lehet vele csinálni és az-
tán visszavonulunk és teret enge-
dünk a felfedező játéknak. 

 Lehet másik cél, hogy egy al-
kotó tevékenységben számos tu-
dástartalmat mutassunk meg a 
gyerekeknek. Pl. a gyurmázás itt 
nem célként, hanem játékeszköz-
ként jelenik, meg, a benne rejlő 
lehetőségekből tudatosan választ-
juk ki mely lehetőségekkel, töltjük 
meg a játékot. 

1. Foglalkozás/ tevékenységek: 
gömbök formázása, kicsi-nagy fo-
galompár megtanítása 
célja: alapanyag megismerése, 
tapasztalatszerzés, ismeretek bőví-
tése 

2. Foglalkozás/ tevékenységek: 
emberke készítése, mondókák segít-
ségével megmozdítjuk az asztalon  

célja: gömbölyítés gyakorlása, 
kreativitás fejlesztése, szókincsbőví-
tés  

3.  Foglalkozás/ tevékenységek: 
kicsi és nagy gombócok sorba raká-
sa, számolás, színek megnevezése  
célja: ismétlés , számok, színek ta-
nulása  

4. Foglalkozás/ tevékenységek: 
csigacsalád készítése, rövid történet 
eljátszása (sétálni indulnak a papí-
ron és (rajzolt füvet) esznek  
célja: finommotorika fejlesztése, 
szókincsfejlesztés 

Lehet cél, hogy az alkotó tevékeny-
ségen túl, a tanulási tartalmakon túl 
egyéb készségeket is fejleszthe-
tünk, együttműködésre tanítsuk a 
gyerekeket, ilyenkor közösen készí-
tünk egy alkotást. 

Foglalkozás/ tevékenységek: egy 
közös emberkét készítünk, gömbök-
ből és hurkákból papírlapra simítva, 
majd megetetjük – pl. babot nyom-
kodunk a pocakjába 

célja: az együttjátszás /együtt-
működés segítése, a testrészek 
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nevének megtanulása, egy újabb 
alkotó technika megismerése 

 Cél lehet, hogy a csoportnak 
a szabad alkotás lehetőségét 
kínáljuk, és egy-egy gyerekkel 
külön foglalkozunk pl. fejlesztjük  
a szókincsét, vagy egy őt érintő 
problémát dolgozunk fel pl. a 
csigacsalád történetével a kis-
testvér születésének feszültségét. 

Természetesen nem óravázlat 
alapján didaktikus foglalkozások 
megtartása a helyes út. Számtalan 
lehetőség van, a cél határozza, 
meg mi van a gyurmázáson innen 
és túl. Ezeket a játéklehetőségeket 
sorra véve, a gyerekek szükségle-
te, életkora szerint különböző já-
tékmagok emelhetők be az alkotó 
tevékenységbe a felnőtt tudatos 
segítségével. 

Körbejárva az alkotó tevékenysé-
geket több fontos kérdés merül fel. 
Vajon csak akkor tanul a gyerek, 
ha ő is ismétli a felnőtt alkotó tevé-
kenységét, azaz elkészíti a tár-
gyat, vagy akkor is szerez tapasz-
talatokat és gyarapszik a tudása, 
ha látszólag nem készít semmit, de 
tetszik neki a tevékenység? 

Egy másik kérdéskör is felmerül 
miszerint a gyerekek kézügyessé-
géhez, szabjuk az alkotó tevékeny-
séget, vagy a felnőtt technikai 
többletével kiegészítheti azt, ha 
szükséges. 
Például ha a gyerekek egy-egy 
színes festékpöttyöt tesznek a kar-
tonra és a felnőtt egy műanyag 
lap segítségével meghúzza a szi-

várvány ívét…… Akkor ez a gye-
reknek egy varázslatosan új ta-
pasztalatot szerzett, hiszen ő is 
részese alkotója és szemtanúja volt 
egy szivárvány születésének.  

Másik példa a gyerekek parafa 
dugóval festenek színes pöttyöket 
egy nagy papírra. A felnőtt filctol-
lal egészíti ki a formákat a gyere-
kek kívánsága szerint katicabogár-
rá, napocskává, lufivá és virágok-
ká. A mező közös alakítása közben 
a festés tevékenységén túl az alko-
tói folyamat fejleszti a gyerek 
asszociációs képességét, és a szó-
kincsét is. 

Természetesen a játék örömteli 
spontán tevékenység, de nekünk, 
akiknek szakmája a játszás érde-
mes a „játékon innen és túl” is kör-
betekinteni, elgondolkodni. Közös 
felelősségünk, hogy a játékidő ne 
elteljen, hanem megteljen a gyere-
kek fejlődését segítő lehetőségek-
kel. 

Csóka Eszter, drámapedagógus, 
neveléstudomány MA hallgató 
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A gyermekek egészséges 
étkezése a hatályos előírások 
alapján biztosított a bölcsődében. 
Az őket gondozó-nevelő 
szakemberek vajon mi alapján 
alakíthatják ki egészséges 
étkezésüket, életmódjukat? 

Első látásra talán magánügynek 
tűnhet, valójában azonban nem az, 
hiszen a kisgyermeknevelő egész 
személyiségével „dolgozik”. Akár 
tudatosan, akár nem, minden, amit 
tesz, gondol, minden, ami őt éri, 
hatással van a rábízott gyerekekre 
is. Indirekten is nevelődnek, sőt 
ennek van a legnagyobb hatása, 
nem pedig a szavainknak. Ugyan-
akkor nem mindegy, hogy az egy-
re nyúló, munkában töltött évek, 
évtizedek milyen életminőségben 
telnek el. Bizony a napi fizikai 
megterheléshez szükséges fittség 
nem marad fent magától. Évről 
évre érezhetjük, hogy fogy az erő, 
és egyre nehezülünk, ami még 
inkább elveszi a kedvünket attól, 
hogy tegyünk valamit magunkért.  

Ennek azonban nem kellene így 
lennie. Ha apró lépésekben is, de 
mindennap lehet változtatni. Csak 
mára tűzzünk ki célt. Sétáljunk 
gyorsabban, mint máskor vagy 
sétáljunk többet. Napról napra 
növelhetjük a terhelést.  

Együnk kicsit kevesebbet, vagy 
együk meg korábban a vacsorát. 

Amit biztosan ne tegyünk: ne akar-
junk megváltozni egyik napról a 
másikra.  

Ne kezdjünk bele hirtelen egy nép-
szerű diétába. Ezek ugyanis csak 
ideig-óráig alkalmazhatóak, gyak-
ran hiányos tápanyagbevitellel 
járnak, ami előbb-utóbb megbosz-
szulja magát. Hányszor jártunk már 
úgy, hogy alig vártuk a diéta ide-
jének leteltét, máris visszatértünk a 
régi szokásainkhoz és több „kiló” 
rakódott vissza, mint amennyi volt.  
Ehelyett törekedjünk a kiegyensú-
lyozottságra, mert nem az ételek 
önmagukban a felelősek a hízásért, 
hanem a túlzott mennyiség bizo-
nyos ételekből.  

A harmadik dolog, amiben fontos 
tennünk önmagunkért, a lelki 
egészség, mely ugyanolyan fontos, 
mint a testi jó közérzet. Az idővel 
óhatatlanul kialakuló kiégést kés-
leltethetjük, akadályozhatjuk meg, 
ha ügyelünk lelkünk épségére. 

Szánunk-e időt valódi kikapcsoló-
dásra, van-e hobbink, amelyben 
feloldódhatunk, megújulhatunk. 
Van-e olyan kapcsolatunk, amely-
ben meg tudunk beszélni fontos 
dolgokat, akire, vagy akikre szá-
míthatunk.  
Talán éppen az életmód változta-
tással tudunk szert tenni új barátok-
ra, esetleg a régiek fonódhatnak 
szorosabbra az új cél miatt. 

 
                              Egészség 
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Mitől válik 
egészségessé a 
táplálkozásunk? 

Kiegyensúlyozott, 
vagyis minden 
tápanyagot tar-
talmaz. Állati és 
növényi eredetű 
fehérjéket: húso-
kat, tejterméke-
ket, tojást, hüve-
lyeseket, olajos magvakat. A húso-
kat felvágottként szendvicsekben, 
főve levesekben, főzelékféléken 
feltétként, rakott, pörkölt vagy 
ragu ételekben fogyasztjuk.  
Jó, ha inkább a zsírszegény ba-
romfiféléket részesítjük előnyben, 
és nem bundázva készítjük el, nem 
bő zsírban vagy olajban sütjük ki.  
A tejtermékek zsírszegény változa-
tait naponta többször is fogyasz-
tani kell a bennük lévő kalcium 
tartalom miatt, ami a csontritkulás 
megelőzése szempontjából elen-
gedhetetlen. A hüvelyesek igen 
magas fehérje tartalmuk miatt 
kiemelkedő jelentőségűek, valamint 
a rostbevitel szempontjából is fon-
tosak. Az olajos magvak is jó fe-
hérje források, ám magas zsírtar-
talmuk miatt óvatosan bánjunk 
velük. Napi egy csukott tenyérnyi-
nél többet ne fogyasszunk, ha 
súlyproblémáink vannak.  
A szénhidrátokat se száműzzük az 
étrendünkből, de elsősorban az 
összetett szénhidrátokat fogyasz-
szuk. Vagyis a zöldségeket, gyü-
mölcsöket, gabonaféléket.  
Minden étkezéshez együnk meg az 
öklünknek megfelelő mennyiségű 

gyümölcsöt vagy 
zöldséget. Idény-
termésekből vá-
lasszunk, ezek 
olcsóbbak is és 
sokkal több vita-
mint és ásványi 
anyagot tartal-
maznak, mint a 
„messzi földről” 
vagy a fólia alól          

 érkezettek.  

A gabona félék közül a teljes kiőr-
lésűeket próbáljuk megkedvelni. 
Fehér liszt helyett és mellett is 
használhatjuk süteményekbe, 
sűrítésre. De nem kell kizárólag 
csak barna lisztet használni. Le-
gyen változatos az étrendünk, 
ebben a tekintetben is. A zsírok 
közül a telítetlen zsírokat keressük: 
a növényi olajokat. Vigyázzunk, ne 
essünk túlzásba, hiszen ezek is hiz-
lalnak nagy mennyiségben. Ne 
hevítsük őket 175°C-nál mele-
gebbre, inkább pároláshoz, hide-
gen pedig salátákhoz használjuk.  

Mitől tartózkodjunk? 

A túlzottan zsíros, olajos élelmisze-
rektől (zsíros húsok, olajban sültek, 
vajas édességek), a finomított 
szénhidrátoktól (kristálycukor, fehér 
péksütemények). Ha nagyon sze-
retjük ezeket, akkor lassan szokjunk 
le róluk, hagyjunk ki egy-egy na-
pot, később már csak egy héten 
egyszer fogyasszuk. Tegyünk keve-
sebb cukrot a kávéba, teába. Fon-
tos, hogy csökkentsük a sózást.  
Különösen, ha magas vérnyomásunk 
van. Óvatosan, lassan, mindig egy-
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re kevesebbet használjunk. Ha 
kóstolás nélkül sóztuk a kész étele-
ket, akkor először erről szokjunk le. 
A késői (este 6 óra után) étkezések 
önmagukban hizlaló hatásúak.  
Toljuk vissza az utolsó étkezés ide-
jét korábbra, és igyekezzünk leg-
alább háromszor enni naponta, de 
még jobb, ha ötször.  Kimutatható, 
hogy a gyakoribb étkezések során 
összességében kevesebbet fo-
gyasztunk, mintha egyszer-kétszer 
nagy mennyiséget eszünk. A reg-
gelizés az elhízás megelőzésében 
kulcsfontosságú, ne hagyjuk el. 

Összefoglalva 

Étkezésünk legyen kiegyensúlyo-
zott, változatos, mértékletes. 

Kezdjünk többet mozogni. Ne fog-
junk bele fogyókúrába. Találjunk 
támogatókat a változtatáshoz.                   

Ha ezek az ajánlások messze esnek 
a szokásainktól, akkor kis lépések-
ben építsük be. Éppen, amennyire 
ízlésünk engedi, ne erőszakoljuk 
magunkra, mert nem tudunk kitar-
tani hosszú távon olyan szokás 
mellett, ami kellemetlen a számunk-
ra. Lassan haladjunk, csak a mai 
célt valósítsuk meg.  
Ha a túlsúly már egészségügyi 
problémát is okoz, mindenképpen 
konzultálni kell orvossal, dietetikus-
sal. 

Venyingi Beáta  
gyakorlati tanár

Az immunvédelem fokozása 
minden életkorban fontos, de a 
születéstől megkezdve a csecse-
mőkor végéig különösen jelentős.  

A születéskor az újszülött bélrend-
szere még teljesen baktériummen-
tes, csak a születés alatt, és majd a 
táplálkozás során kezdődik meg a 
baktériumok betelepedése.  
Az első időszakban az anyatejes 
táplálás segíti a prebiotikumok 
számának növekedését, melyek 
utána a kedvező hatású baktériu-
mok, a probiotikumok szaporodá-

sát serkentik elő. Az életkor válto-
zásával változik a bélflóra össze-
tétele is.  

A probiotikumok hatásait vizsgáló 
kutatások a korai táplálásnak a 
későbbiekre nézve is kedvező ha-
tását mutatták ki: a megfelelően 
táplált gyermekeknél kevesebb 
megbetegedést tapasztalnak, job-
ban bírják a közösséget. A kutatá-
sok során – ezen túlmenően – az 
allergiás bőrbetegségek, az 
atópiás ekcéma esetében is a tüne-
tek csökkenését tapasztalták. 

Hogyan befolyásolja a csecsemőkori táplálkozás 
az immunrendszer fejlődését? (csaladhalo.hu) 
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Természettudományi Tanszék veze-
tője Mészárosné Dr. Darvay Sarolta, 
tanszékvezető, főiskolai docens 
megkereste Dr. Orczán Zsolt főisko-
lai docenst és Tóth Attila főiskolai 
adjunktust közel négy évvel ezelőtt, 
hogy segítsenek abban, miként lehet-
ne az újonnan induló nappali és leve-
lezőszakos felsőfokú szakképzéses 
csecsemőgondozóknak a tematiká-
jukba elhelyezni az informatika tan-
tárgyat.  
Illetve, azt az optimális óraszámot 
meghatározni, ami egy szemesz-
terbe belefér. 

Akkor még főállású aktív általános 
iskolai tanárként dolgoztam. Dr. 
Orczán Zsolt felkért, hogy az álta-
lam összeállított tematikát súlyozva 
egy 10-12 órakeretű kurzushoz 
igazítsam, amit 2009 szeptembe-
rétől, az új szak megindulástól 
kezdődően a mai napig is tanítok a 
levelező szakos, valamint a nappa-
li tagozatos hallgatók részére. 
Négy év távlatából elemezve a 
tevékenységünket az igazi kihívás 
a levelező szakosok hallgatókkal 
való gyakorlati tevékenység. In-
formatikai ismeretekben abszolút 
heterogén összetételűek a hallga-
tók. Koruk is széles spektrumon 
mozgott, és mozog még a mai 
napig is. Megtalálható volt a 20 
éves és az 54 éves korú is. Egye-
seknek voltak bizonyos szintű isme-
retei a számítógép kezeléséről, 

sokuknál előfordult, hogy az egye-
temi gyakorlati óránkon kapcsolta 
be először a számítógépet. 

Kortól függetlenül, akik az egye-
tem padjaiba beülnek, azok újra 
diákok lesznek. Van, aki önálló, 
van, akit irányítani kell. A kurzus 
sikeres elvégzéshez adnom kell 
egy olyan pluszt a hallgatók részé-
re, ami alapján a feladatok meg-
oldása nem csak a gyakorlati órán, 
hanem későbbiekben is önállóan is 
megvalósítható legyen. Az ilyen 
igazi kihívásos helyzetben a humor, 
nyugodtság, türelem a probléma 
azonnali megbeszélése nagyon 
nagy mértékbe segíti a hallgatót 
feladatainak megoldásában.  
Volt, aki nem volt hajlandó elhinni, 
hogyha a számítógépet bekapcsol-
ja, az akkor nem fog tönkremenni. 
Nem értettem a szituációt. Majd 
mikor elmondták, hogy otthon azért 
nem engedik a számítógéphez, 
mert azt elrontja, akkor megértet-
tem mindent. Közöltem, a hallga-
tókkal, hogy akkor innentől kezdve 
én vagyok az egyes számú közel-
lenség, hiszen az, hogy mi az órán 
egy word dokumentumot szerkesz-
tünk, az egy természetes dolog. 
Viszont a gyakorlatra szükség van, 
hogy a későbbiekben, ha a munka-
helyükön kell egy word dokumen-
tumot elkészíteni, az ne órákat, 
hanem csak perceket vegyen 
igénybe. Ezért otthon a számítógé-

 

A felhasználó szintű informatika megismerése  
nem olyan ördöngös 
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pen a családtól egy új felhasználói 
lehetőséget kell kérni és ott tevé-
kenykedni rendszerességgel.  

Egyszer az egyik hallgató az egér-
rel dolgozott, és a következőt vet-
tem észre: balkézben az egér, és 
nagyon suta a kézmozgása. Java-
soltam, hogy vegye át a jobb ke-
zébe az egeret. Tiltakozott, nem 
lehet! Miért nem, kérdeztem. A 
válasz a következő volt: „férje 
otthon balkezes és nem engedi, 
hogyha a számítógéphez leül, ak-
kor az egeret áttegye a jobbkezes 
oldalra”. Küzdött a hallgató. Hiá-
ba javasoltam neki, hogy vegye át 
a jobb kezébe, itt nincsen „ter-
ror”…..semmi áron nem volt haj-
landó. 

Nem komplikált szövegszerkeszté-
seket sajátítottak el a hallgatók. 
Egy tájékoztató, vagy meghívó 
dokumentumot készítettünk. Fontos-
nak tartottam, hogy egy hivatalos 
formátumú word dokumentumot is 
készítsenek. Előfordulhat, hogy 
szakvéleményt kell készíteni, bíró-
sági vagy gyámügyi megkeresés-
kor. Ez volt a legnehezebb. Rövid, 
tömör, szakszerű mondatokat kell 
alkotni, egy jól áttekinthető struktú-
rájú word szerkesztésben. Mondat-
alkotásukban lényegre kell töre-
kedni. Nagy küzdelem árán azért 
megvalósult az, ami általam elvárt. 
Kielemezték egymás szakvéle-
ményét, és megállapítottuk, hogyha 
szüksége lesz bármelyik hallgató-
nak szakvélemény elkészítésére, 
akkor az, amit készítettünk, az 
valóban egy jó támpont lehet, ami 

alapján az aktuális feladatot meg 
tudják oldani. 
Felhasználó szintű informatikában 
az excel a mumus. Hallottak róla. 
Jót nem, inkább csak rossz dolgo-
kat, illetve információ-hiányos isme-
rettel rendelkeztek. A célom nem 
az volt, hogy bonyolult statisztikai 
függvényeket oldjunk meg, hanem 
hogy alapdolgokat sajátítsunk el 
(összeadás, átlag, egy kis % szá-
mítás és diagramkészítés). Mikor a 
végére értünk az exceles felada-
toknak, sokuknak tetszett, hogy a 
program milyen tökéletesen szá-
mol, és milyen jó és áttekinthető 
diagramokat tudnak készíteni. 
Nem volt meglepetés számomra, 
ha a következő hét szombatján 
újra felkerestek, és egy exceles 
feladatot hoztak USB-s memórián. 
Ilyenkor jót mosolygok magamban. 
Nem csak a kurzus alatt tevékeny-
kedtek, hanem otthon is bátran 
belenyúltak egy általuk elképzelt 
feladat megoldásába, és ha nem 
sikerült, akkor megkerestek segít-
ségkérésként, nincsenek gátlásaik, 
bátran fordulnak oktatójukhoz.  

Médiainformatika témakörben 
állóképes videót készítünk. Ez, amit 
eleinte kétkedve fogadnak, hogy 
mind meg is valósul. A foglalkozás 
végén viszont meglepődve látják, 
hogy elkészült életük első állóképes 
videója. Előfordul, hogy kisebb 
terjedelműeket e-mailben csatolt 
fileként küldenek egy pársoros 
kísérő szöveggel. Örülök neki, hi-
szen ez egy visszajelzés, hogy 
„igen, amit tanultam, azt egyedül is 
képes vagyok elkészíteni”.  
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Ha valaki végig olvassa ezt a pár 
mondatot, akkor jogosan veti fel, 
hogy nem sok ez egy kicsit 8 órá-
ban (már csak annyi az induló 12 
órához képest)? Tény, hogy nem 
kevés. Van benne minden, amit az 
informatika alapjai terén el kell 
elsajátítani. Mappák létrehozása, 
mentés, mentés máként, képek le-
töltése, képek másolása, web2 
alkalmazások stb. A későbbiekben 
hányan fogják mindezt alkalmazni 
munkahelyükön, 

vagy a magánéletükben? Nem 
tudni. Viszont azt elmondhatom, 
hogy ha már van egy saját fel-
használói belépése a családi szá-
mítógépen, illetve a munkahelyén 
el tud készíteni egy word dokumen-
tumot, és mindezt magabiztosság-
gal, akkor elmondhatjuk, hogy 
célhoz értünk.           

Fodor Gábor 
óraadó tanár ELTE-TÓK 

 Digitális Pedagógia csoport

Amerikában élő nagyszülők segítsé-
gével lehetőség nyílt 2013 szeptem-
berétől 3 hónapra1 beíratni 2 és fél 
éves gyermekünket helyi intézmény-
be. Előzőleg közel egy évig már járt 
magyar bölcsődébe, így módunkban 
állt a két rendszer összehasonlítása.  

Ennek tapasztalatait kívánjuk meg-
osztani a Tisztelt Olvasóval, szülői 
nézőponton keresztül.  

Az USA-ban 6 hét a szülési sza-
badság, így már 2 hónapos kortól 
szükséges megoldani a gyermekek 
napközbeni ellátását. Családi se-
gítséggel, esetleg bébiszitter be-
vonásával, vagy fizetős magánin- 

                                                 
1 Az Egyesült Államokban 90 nap a 
 maximum tartózkodási idő turistaként 

tézménnyel. Ismeretlen fogalom a 
Gyed és a Gyes, semmilyen csa-
ládtámogatás nem jár. A 3 éves 
korig tartó állami támogatás és 
államilag finanszírozott kisgyer-
mekellátás említésekor némi értet-
lenséget tapasztaltunk. 

Első lépések 
Az utazás előtt a nagyszülők felke-
resték a közelükben található 
gyermekgondozási intézményt, és 
jelezték a leendő új kliens érkezé-
sét. A következő alkalommal be 
kellett mutatni az oltási könyv má-
solatát, ez nem okozott nehézséget, 
mert az oltási könyv a magyar 
mellett angol nyelven is tartalmaz-
za az adatokat.  
A két ország közti különbségek 
már ennél a pontnál jelentkeztek. A 

Gyermekek napközbeni ellátása tengeren  
innen és túl… 

Az amerikai „bölcsőde” magyar szülők szemszögéből 
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hepatitis „B”-t itthon a szexuális 
élet megkezdése előtt adják, USA-
ban már újszülött korban. Az oltási 
menetrend 0-1-6 hónap. A hepati-
tis „A” nálunk nem kötelező, csak 
ha gyenge higiéniájú országba 
utazik valaki, USA-ban nemrég 
került a kötelező oltások közé, 
egyéves kor után. 2 részből áll, az 
első oltás után 6 hónappal adható 
a második. Itthon létezik egy kom-
binált oltás (hepatitis „A”+”B”). A 
Varicella (bárányhimlő) elleni oltás 
szintén kötelező, amely két oltásból 
áll, a másodikat 3 hónappal az 
első után kell beadni. A házi gyer-
mekorvosunkkal történt konzultációt 
követően mind két oltási sorozatot 
megkezdtük. 

Beiratkozás és az első napok 
Kiutazást követően személyesen is 
elmentünk az intézménybe, és 
megkezdődött a beíratás folyama-
ta. Az első látogatáson körbeveze-
tettek az intézményben, és meg-
kaptuk a beiratkozáshoz szükséges 
nyomtatványokat. Az épületbe 
belépve a fogadótérben a falakon 
két oldalt 8-8 darab nagyképer-
nyős monitor található. A szülők 
ezeken keresztül kísérhetik figye-
lemmel a csoportokban történteket. 
Mindegyik teremnek a folyosók 
felé üveg fala van, tovább erősítve 
az átláthatóságot. Igyekeznek 
színesíteni a hosszú folyosót kedves 
mesefigurákkal, hatalmas akvári-
ummal, amely szebbnél-szebb 
halacskákkal van teli. A csoport-
szobák bejárata előtt közvetlenül 
megtalálható a tanárnők bekere-
tezett fotója, név, végzettség, mi-

lyen korú gyermekekkel foglalko-
zott eddig, mi a hobbija. Alapve-
tően három féle különböző korcso-
portot fogadnak.  
A főbb korosztályok szerint, legki-
sebbek csecsemő és kisgyermek-
gondozás (6 hét – 2 év), iskola 
előkészítő (2 – 7 év) és iskolás 
gyermekek (7 – 12 év)2.  

 
A nyitvatartás reggel 6-tól 18-
óráig van. A csoportszobák jól 
felszereltek, számos játékkal, krea-
tív foglalkozásra módot adó esz-
közzel, és a gyermekek számára 
használható számítógépek is van-
nak.  
A házirend közel nyolc oldalas, és 
mindkét szülőnek minden pontját 
egyesével alá kell írnia.  
                                                 
2 részletesen: 
http://www.childrenslearningadventure.co
m/index.php/programs 
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A profitorientáltságra csak egy 
példa a sok közül: az amúgy is 
jelentős térítési díjat akkor is kell 
fizetni, ha a gyermek nincs bent, 
beteg, mert „fenntartják a helyet”. 
Kaptunk egy tájékoztatót arról, 
hogy milyen ruhát, cipőt kell bevin-
ni – mindenből 3-3 db névvel ellát-
va – és egy formanyomtatványt, 
amit a háziorvos tölt ki, és igazolja, 
hogy a gyermek közösségbe me-
het. Ezt az igazolást a nagyszülők 
háziorvosa töltötte ki, aki nem csak 
felnőtteket, hanem gyermekeket is 
fogadhat, illetve nőgyógyászati 
szűrővizsgálatokat is végezhet. A 
vizsgálat az egyik orvosi kis szo-
bában történt, amely speciális 
műszerekkel volt felszerelve. Az 
orvos barátságosan, kedvesen 
fogadott minket, játékosan, pilla-
natok alatt megtörtént a vizsgálat 
Ez került 100 dollárba (kb. 22.000 
Ft!).  

A papírok kitöltése után – összeál-
lítva a váltóruha csomagot – és az 
orvosi igazolással, mindennel, ké-
szen álltunk az első nap megkez-
désére.  
Az ember nem tud olyan helyre 
menni a Földgolyón, hogy ne talál-
kozzon magyarokkal.  
Az első nap a számítógépes re-
gisztráció után, és a papír-alapú 
nyilvántartás kitöltésekor – amit 
minden nap kétszer, reggel és 
délután meg kell ismételni – talál-
koztunk az ott dolgozó Ms. Szilviá-
val. A vele készült interjú-részlet a 
cikk későbbi részében lesz olvasha-
tó. Ezúton is köszönetünket kívánjuk 
kifejezni – nem csak az interjúért, 

hanem azért is – hogy ez első he-
tekben értő gondoskodásával segí-
tette gyermekünk beilleszkedését 
az új csoportba és az idegen nyel-
vű környezetbe! 

Furcsa volt, hogy nem kellett átöl-
töztetni a gyermekeket, hanem 
maradhatnak az utcai ruhájukban, 
cipőjükben, amit alvás közben sem 
vesznek le.  

 

Mint kiderült, azért nem veszik le 
alváskor a gyerekek cipőjét, "Mert 
bármikor tűz üthet ki, és akkor 
menekülni kell". Nincsen rajtuk cipő, 
menekülés közben felsértheti bármi 
a talpukat.  

A nap végén a szülők személyre 
szabott, írásos tájékoztatót kapnak 
arról, mi is történt aznap, milyen 
foglalkozáson vett részt a gyer-
mek, mennyit aludt, mit evett, stb. 



45

 

Interjú /részlet/3 

Hány fős csoportok vannak, össze-
sen hány gyerek jár az intézménybe? 

Előírás szerint minden osztályban 
meg van adva, korosztályonként 
mennyi gyerek juthat egy tanárra. 
A két-három év közötti gyerekek-
nél 10 fő, a 3-4 éveseknél 15 fő. 
Van olyan gyerek, aki csak heti 3 
alkalommal jár, az iskolás, 6-12 
éves gyerekek reggel, vagy dél-
után jönnek. Összesen 300 gyer-
meket tudnak fogadni. 

Milyenek a személyi feltételek? 

Igazából nem a diploma a lényeg, 
hanem az, hogy hogyan tudnak 
bánni a gyerekekkel, jól tudjanak 
foglalkozni velük. Külön van egy 
személy felvéve, csak azért, hogy 
minden félórában megszámolja a 
gyerekeket, minden osztályon vé-
gig kell mennie, ezt az állam írja 
elő. A tanároknak van lehetőségük 
feljebb jutni a ranglétrán, különbö-
ző tanfolyamra, tovább képzésre 
van lehetőségük. Fizetést kétheten-

                                                 
3 készült: Las Vegas 2013.10.25. 

te kapnak, egészség biztosítás nem 
jár! A menedzserek a fizetés mellé 
egy kis ajándékcsomagot állítanak 
össze a tanároknak. Nem nagy 
dolog, de ezzel is megköszönik a 
munkájukat. 

Milyen szerv, vagy szervek ellenőr-
zik az intézményt? 

Las Vegasban 5 iskolánk működik, 
de több államban is jelen vagyunk, 
pl. Texasban, Georgiában. Arizo-
nában van a központ. Az ellenőr-
zés úgy történik, hogy minden osz-
tályt meglátogatnak a vezetők. 
Megnézik, hogy előírás szerint 
betartják, követik-e a megadott 
tananyagot óráról órára. Majdnem 
minden hónapban vannak ellenőr-
zések. 

Az ellenőrzések után milyen tapasz-
talatok, tanulságok vonhatóak le? 

Három havonta az igazgató tart 
egy értekezletet, elmondja a prob-
lémákat, azt, hogy mi az, amiben 
változást szeretne elérni, majd 
közli az elvárásait a munkatársak 
felé. 

Milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt 
az intézmény? 

A nagyobb gyerekek részére van 
olyan lehetőség, hogy busszal elvi-
gyék iskolába reggel, és délután 
pedig visszavigyék a kollégák. A 
Learning Adventure-ben meg tud-
ják oldani a házi feladatot. Lehető-
ség van spanyol nyelv és jelnyelv 
tanulására. Vannak különböző 
termek: laboratórium, olvasóterem, 
kisfalu, ahol játszhatnak egészen 
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más játékokkal, mint amilyen a 
saját termükben van.  
A számítógépet minden gyerek 
használhatja, különböző játék-
programok vannak rajta. Minden-
nap azonos időben 8 óra 30-től - 
9 óráig a gyerekeket egy másik 
terembe visszük át. Ez azért törté-
nik, hogy egy kicsit kimozdítsuk 
őket a megszokott helyükről, egy 
kis sorban állással, fegyelmezett 
várakozással a folyosón.  
Továbbá lehetőségük van arra, 
hogy elvigyék őket különböző 
programokra, amelyet a Learning 
Adventure szervez, rendszerint 
előtte a szülők írásos engedélyezé-
se szükséges.  

Az étrendet ki állítja össze? Van- e 
saját konyha, ki szállítja az ételt? 

Étrend összeállítása az egyik sza-
kácsnő feladata. Két-három heten-
te változtatják a recepteket annak 
alapján, hogy mit szeretnek a gye-
rekek. Tisztában kell lenniük azzal, 
hogy hány adag ételt kell készíteni 
azoknak a gyerekeknek, akiknek 
ételallergiájuk van, pl. tej, lisztér-
zékenység. Azt is lehet, hogy a 
szülő csomagol, és azt eszi meg a 
gyermek. Nagyon fontos, hogy a 
gyermek ne maradjon éhesen. A 
cél, hogy mindenki jól érezze ma-
gát.  

Érdekesség, hogy az állam kötelez 
minden óvodát, iskolát arra, hogy 
mindennap kapjanak a gyerekek 1 
dl tejet, mert nem tudni, hogy ott-
hon isznak-e tejet.  

 

Étrend 
Reggeli: zabpehely, muffin, jam.  
Tízórai: gyümölcs v. joghurt.  
Ebéd: gyümölcs v. zöldség, szend-
vics.  
Uzsonna: snack, v. gyümölcs. 

Főtt ételt azért sem adnak a gyer-
mekeknek, mert félnek, hogy a 
forró leves, vagy főzelék rájuk 
csöppen, és a szülő azonnal bepe-
relné az intézményt. 

Gyakori- e, hogy külföldi gyerme-
keket fogadnak, ha igen, milyen 
nehézségek adódnak? 

Soknemzetiségű gyermek jár ide, 
pl. lengyel, orosz, német, magyar, 
ausztrál, kínai. A gond, hogy a 
legtöbb gyermek nem beszéli a 
nyelvet. A tanárok igyekeznek 
segíteni őket, többet foglalkozni 
velük. Sok időbe telik, amíg meg-
szokják az új környezetet.  

Konklúzió 

Mind a magyar mind az amerikai 
rendszer számos sajátossággal 
rendelkezik. A magyar családtá-
mogatási és bölcsődei rendszer a 
maga nemében unikális. A gyer-
mek-szülő kapcsolatát jobban segí-
ti. Az amerikai intézményben el-
sődleges preferencia a gyermekek 
biztonsága, fejlesztése és az átlát-
hatóság. Sajnos, ez az ellátás a 
magas térítési díjak miatt sokak 
számára nem elérhető. 

             Babos Krisztina      
            szociális munkás    

Busi Zoltán  
gyermekvédelmi szakértő 
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