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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, 

hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési 

eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-fejlesztési feladat első részfeladataként egy 

komplex tanulmány született három kutatási terület összekapcsolásával. Átfogó célunk volt a 

népmese-pedagógiában felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések körüljárása: mi a közelmúlt 

tantervi és tankönyvi gyakorlata e téren (dokumentumelemzéssel feltárva), milyen hiányokra 

és haszonterületekre mutat rá a legfrissebb szakirodalom (hazai és nemzetközi 

vonatkozásban), illetve elemzésben kutatjuk, hogyan lehetne a népmesei tartalmakat 

integrálni a közismereti tárgyak oktatásába. 

 

Magyar és nemzetközi szakirodalom 

A magyar viszonyok tekintetében számos örvendetes fejleménnyel találkozunk: lett az elmúlt 

években Mesemúzeum, van Meseközpont, reneszánszát éli a meseterápiás gondolat, és 

szakirodalmi írások is szép számban születnek a mesepedagógia körében. Jellemző 

ugyanakkor, hogy ebben a témában nem a mesével foglalkozó elméleti szakemberek 

szólalnak meg, hanem leginkább a gyakorlathoz is közel álló tanítók, tanárok, egyetemi 

oktatók. Ők pedig – azon túl, hogy elméleti alapokkal megtámogatják a mesét az írásaikban – 

azt sem hallgatják el, hogy bizony a szakírók sok fontos kezdeményezése nem jut el a 

gyakorlat terepére. Az óvodai nevelésben szerencsére hangsúlyosan van jelen a népmese, itt 

nincsen gond a mennyiséggel, de a mesék megválasztásának szempontjai sokszor finomításra 

szorulnának (új irányt jelenthetne például a multikulturalitás). Örömteli fejlemény, hogy 

újabb meseválogatások segítik az óvodapedagógusok munkáját, és a választást 

megkönnyíthetik (Bajzáth Mária és Luzsi Margó kötetei). 

Az iskolában már az is igaz, hogy kevés a népmese a tananyagban, és az a kevés is 

jobbára az alsó tagozatban van jelen, utána szinte eltűnnek a népmesék az iskolai oktatásból – 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 

 

a szerzők egy része arra biztatja a pedagógusokat, hogy bátran merjék megszólítani a 

nagyobbakat is, a kamaszokat: csak jól kell megválasztani a meséket, és akkor őhozzájuk is 

közel kerülhetnek. 

A nemzetközi szakirodalom olvastán megerősödik a tapasztalatunk, hogy a 

mesepedagógiával elsősorban gyakorlati szakemberek foglalkoznak (oktatók, 

pszichológusok). Az angol nyelvterületen nagy hagyománya van a különböző típusú szövegek 

pragmatikus felhasználásának a fogalmazástanításban (a mese egy ezen műfajok között); 

emellett kiemelik még a népmese jelentőségét az anyanyelvi és idegen nyelvi készségek 

fejlesztésében, valamint a morális nevelésben. A német nyelvterületen hangsúlyossá vált a 

népmese a multikulturális csoportokban, óvodás kortól kezdve, de ott is jellemző, hogy a felső 

tagozatról már kiszorulnak a mesék. Németországban vannak mesemúzeumok, van 

Meseműhely és (egy ma már más néven működő) mesepedagógiai intézet, illetve több 

tartomány városaiban is szokás mesenapot tartani.  

 

A népmese a tantervekben és a tankönyvekben 

Ebben az alfejezetben az óvodai nevelési program mellett nagyobb súllyal az iskolai tantervek 

és tankönyvek vizsgálatának eredményei találhatók. A tantervek vizsgálata azt a tapasztalatot 

hozta, hogy 1978 és 2012 között a Nemzeti alaptantervben a meglehetősen konkréttól az 

általános, inkább keretszerű leírásokig jutottunk (sokkal kevésbé szabályozott a mese helyzete 

az irodalmi szövegek között, és keretszerűbbek az elvárások is). A tankönyvekben 

megfigyeltük a meséknek a többi szövegtípushoz viszonyított mennyiségét (általában 9—

16%), a magyar és külföldi mesék arányát, illetve néztük azt, melyek a legnépszerűbb mesék 

az elmúlt néhány évtized tankönyveiben (pl. A sajtot osztó róka, Az okos lány). Már 4. 

osztályban érezhetően csökken a mesék aránya, és a felső tagozatban csak elvétve vagy 

egyáltalán nem találkozunk népmesékkel. (A kísérleti 1. osztályos tankönyvben örvendetes a 

mesék aránya, a 2. osztályosban már kevésbé.) Az Etika tárgy tankönyveiben meglepően 

kevés népmese található. 
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A harmadik alfeladat kidolgozásával az a cél, hogy megmutassuk a népmese közismereti 

tartalmakhoz való kapcsolásának a lehetőségeit. Elsődlegesen természetesen az anyanyelvi 

készségek fejlesztésén van a hangsúly, hiszen azok jelentik minden további ismeretszerzés 

alapját. Ezen túl olvashatunk arról, hogyan lehet az Etika tárgyon belül például az empátiás 

készség és a toleranciaképesség fejlesztésére használni a népmesét, illetve hogyan 

kapcsolódhatnak mesei tartalmak a matematikához, a környezetismerethez. (Legszervesebb 

kapcsolat természetesen az énekkel, a vizuális neveléssel és a testneveléssel építhető ki.) 
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ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A MAGYAR SZAKIRODALOM ÍRÁSAIBÓL 
 

A népmeséről szóló újabb szakirodalom tanulmányozása számos fontos felismerést 

hoz a kutatónak. A szakembert jó érzés tölti el, amikor a 2000-es években megjelent 

tanulmánykötetek sorát látja – 2003: Közelítések a meséhez: a mese értelmezhetőségei (Szerk. 

Bálint Péter); 2007: Jelenidejű holnemvolt (Lovász Andrea); 2009: Meseszó (Voigt Vilmos); 

2009: Mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról; 2010: Meseterápia (Boldizsár 

Ildikó); 2013: Meseértés és meseértelmezés (Bálint Péter) –, és a mesegyakorlat terén is van 

példamutató kezdeményezés hazánkban: jelentős magyarországi mesemódszertani 

innovációként tartjuk számon a világon egyedülálló kezdeményezésként létrejött, 2010-ben 

alakult paloznaki Meseterápiás Alapítványt és Meseközpontot, amely a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élők lelki és életviteli támogatására jött létre. Kezdetben az alapító 

pszichológusok (Wirtz Albrecht és felesége) Boldizsár Ildikó szakmai vezetésével – a 

népmesék szimbólumrendszere és üzenete által vezérelt segítő technikák alkalmazásával – 

problémás helyzetben lévő gyermekeknek tartottak terápiás mesefoglalkozásokat. 2014-ben a 

meseterápia helyét a Bajzáth Mária által kidolgozott életkészség-, tanulási képesség-fejlesztő, 

élmény-, öröm- és gyermekközpontú mesepedagógiai koncepció vette át. Az új program 

üzenete: minden gyermek mesehősnek születik, a népmesei mintákat követve mindenki 

rálelhet a saját rejtett belső erőforrásaihoz vezető „aranyhajszálra”. A Meseközpontban folyó 

munkamódszer kiindulópontja a mindennapi mesélés és a művészeti nevelés összekapcsolása 

– a tevékenységek időtartamának és sorrendjének közös meghatározásával –, a gyermekek 

bizalmának, biztonságérzetének megalapozása. A mesék nyelvébe kódolt üzenetek 

kibontásának jó példái az interaktív mesefeldolgozások, a Fabrika kézműves műhelyben 

végzett manuális tevékenységek (meseszimbólumok agyagba formázása, nemezbe sűrítése), 

az érzékenyítő ismerkedés a Madárház élővilágával. A különböző érzékszervek fejlesztése 

mentén megvalósuló mesepedagógiai tevékenységek pozitívan hatnak a gyermekek 

önismereti folyamataira, személyiségfejlődésére, egészséges gondolkodására. A 

gyermekvédelmi gondoskodásban élők mesék általi lelki megsegítésének szerves részét 
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képezi a Meseközpont által koordinált rendszeres – önkéntes mesélőkre épülő –, 

gyertyagyújtással induló szertartásos esti mesemondás budapesti gyermekotthonokban. 

  Ha a mesepedagógia szakirodalmát nézzük, leginkább azt látjuk, hogy a népmeséről 

szóló tudományos köteteknek, tanulmányoknak, cikkeknek csak kis hányada szól a műfajnak 

az oktatásban-nevelésben betöltött (betölthető) szerepéről, és kivételesnek számít, ha a téma 

elismert kutatói a műfajelméleti, műfajtörténeti kérdéseken túl a meséhez kapcsolható 

pragmatikus vonatkozásokkal is foglalkoznak. A népmeséhez való tudományos közelítések 

többnyire a néprajz, a pszichológia, az irodalomtudomány eszközeit és céljait reprezentálják 

(Voigt Vilmos, Bálint Péter, Bódis Zoltán), a pedagógiai szempontok megjelenítésére jobbára 

csak a gyakorlati szakemberek (az oktatás különböző területein dolgozó tanítók, tanárok, 

egyetemi oktatók) vállalkoznak. Az alábbiakban, tekintettel arra, hogy a mesepedagógiai 

írások a neves elméleti szakemberek munkáira hivatkoznak-támaszkodnak, megemlítünk 

néhány olyan tanulmányt és kötetet, amelyek a mesepedagógia gondolkodás 

kiindulópontjaiként szolgálnak (bár maguk nem szentelnek (jelentős) teret a mesék gyakorlati 

felhasználása kérdéseinek). 

A mesepedagógiai írások egyik alaptétele, hogy a mesékkel való oktatásban még 

nagyon sok teendőnk van, a jelenleginél több mesére lenne szükség a tanításban, másfélékre, 

tudatosan átgondolt koncepciókra (erről alább bővebben lesz szó). A jelenlegi helyzet egyik 

lehetséges okát többen is abban látják (Bálint Péter, Tancz Tünde), hogy az 

óvodapedagógusokat és tanítókat, tanárokat képző felsőoktatási intézményekben nincs 

megfelelő hangsúlya a mesetanításnak.  

Bálint Péter1 A népmese oktatásának anomáliáiról című tanulmányában (Új Forrás, 

2004/2.) ír erről a kérdésről. Amikor a népmese háttérbe szorulásának okait keresi, arra a 

következtetésre jut, hogy bizony a szemléletformálásnak nagy hiányosságai vannak: ugyanis 

hogyan várhatnánk, hogy a pedagógusok visszaállítsák a mese becsületét, ha őket sem tanítjuk 

meg a mesével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra. Bálint Péter a mese poétikájának 

tudományos igényű tanítását hiányolja, és azt panaszolja, hogy alig néhány órányi 

szeminárium fordítható a népmese tanítására az óvodapedagógusok és a tanítók képzésében. 

                                                 
1 Bálint Péter Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának tanszékvezető oktatója, 

elsősorban a népmese hermeneutikájával foglalkozik, azon belül is kiemelten a cigány népmesékkel. 
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Más szerzők más szempontból közelítenek ugyanehhez a kérdéshez, hogy vajon miért 

szorul háttérbe és kezd elveszni sok gyerek számára a népmese. Büki Péter2 tanulmánya (A 

népmese és a gyermek, In: Mint a mesében?, 2009) azért érdemes a figyelmünkre, mert bár 

nem szól az intézményes nevelés és a mese lehetséges összekapcsolásáról, sorra veszi azokat 

a tévhiteket, amelyek nemcsak sok szülőt, de számos pedagógust is visszatartanak attól, hogy 

a mesének megadják a maga rangját és lehetőségeit az oktatásban. Mik is ezek a tévhitek:  

 a mesék nem festenek igaz képet a világról, és így mintegy megtévesztik a 

gyermeket 

 fantasztikus történeteket mesélni a gyereknek hazugság, hiszen csodák 

nincsenek 

 ha a gyerek a mesében létezik, az megakadályozza, hogy szembenézzen a 

valósággal 

 a mesebeli szörnyek (sárkány, boszorkány) és események (elnyeletés, 

miszlikbe szabdalás) túl félelmetesek a gyermek számára 

Ezeknek a téves hiteknek a cáfolatát röviden maga a szerző is leírja, de az újabb szakirodalmi 

írások közül Kádár Annamária és Boldizsár Ildikó szövegeiben alaposabb, részletesebb, 

hivatkozásokkal megtámasztott érveléseket találunk. 

Lovász Andrea3 A mesélő ember című tanulmánya (in: Közelítések a meséhez, 2003, 

Szerk.: Bálint Péter) többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért mesél az ember 

olyan régóta, mi tartja életben a mesét. Kimondott mesepedagógiai vonatkozásai nincsenek az 

írásnak, ám mégiscsak érdekes a témánkat tekintve, mert a mesét életben tartó okok között a 

metafizikai igény, a vágyteljesítés és a többi mellett azt is kiemeli, hogy a mese ismereteket is 

tartalmaz. Társadalmi szokásokról, vallásokról, társadalmi berendezkedésről vallanak a 

mesék, és ezáltal taníthatnak nemcsak gyereket, hanem felnőttet is (újkori gyűjtésű francia 

meséket emel ki bizonyításul: a Jancsi és Juliskát, illetve a Csizmás kandúrt.) 

Ugyanebben a tanulmánykötetben Voigt Vilmos4 is megszólal a mese érdekében: ő a 

népmese hatásai közül a mesemondó és mesehallgató kompetenciát emeli ki, amelyet őrizni 

kell, mert ha nem gyakoroljuk magunkat a mesében, kialszik, és számos erre épülő készség 

                                                 
2 Büki Péter gyógypedagógus és szociálpolitikával foglalkozó szakember. 
3 Lovász Andrea kritikus, mesekutató. 
4 Voigt Vilmos Az MTA doktora, folklorista, mesekutató, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének vezetője. 
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nem tud kifejlődni. (A mese neve) (A mesemondó kompetenciára elsősorban az 

óvodapedagógusok képzésében szükséges nagy súlyt fektetni, de a tanítók is hasznát vehetik.) 

A Mint a mesében? (Tanulmányok a mese fontosságáról) című kötet (2009, szerk. 

Szávai Ilona) írásai közül leginkább Tancz Tünde5 tanulmányát érdemes a mi 

szempontunkból kiemelni (Népmese és szocializáció). Írásának fő tétele az, hogy a népmese a 

szűkebb-tágabb közösségbe való bekapcsolódás egyik útja, mégpedig nagyon fontos útja, 

amely sajnos nem él igazán napjainkban. A népmesét a szerző több ok miatt is 

hangsúlyozottan kezelné az oktatásban: részben társadalmi integráló szerepét használná ki 

ezáltal, másfelől a meséknek azt a tulajdonságát, hogy szoros kapcsolatban áll az értékekkel, 

az erkölccsel (azt írja, „a mesék nemcsak modellek, példák, hanem tanesetek is”). Mindezek 

tudatában Tancz Tünde hangsúlyozza, hogy olyan tananyagokra, művészettel nevelő 

programokra volna szükség, amelyek révén a mese megtalálja a szerepét konkrét nevelési, 

pedagógiai helyzetekben (mindazonáltal a szükség megállapításán túl konkrét javaslatokról 

nem esik szó). 

Egy másik tanulmányában (Új paradigmák a neveléstörténeti kutatás: a népmese mint 

a szociális reprezentáció adekvát eszköze. In: Valóság, 2002.) Tancz Tünde arról ír, hogy a 

népmesének kulturális transzfer funkciója van, ezért a népmesei narratíva pedagógiai 

forrásként is értelmezhető. A felvetődő kérdésre, hogy mi is fejthető ki a meséből, ezt 

válaszolja: 

 az adott korszak tudományos ismeretrendszere 

 jellemző nevelési szokások, eszmények, normák, hagyományok 

 „pedagógiai” fogások, módszerek. 

 

Fentebb azokból a tanulmányokból idéztünk néhány gondolatot, amelyek, bár csak 

érintőlegesen kapcsolhatók a mesepedagógiához, de a gyakorlatban felvetődő kérdések 

elméleti alapvetéseiként értelmezhetők. Alább kerülnek sorra azok a tanulmányok, 

amelyekben a fő fókusz a meséknek a nevelésben-oktatásban betöltött szerepe és az ezzel 

                                                 
5 A szerző több mint egy évtizedig dolgozott általános iskolai magyartanárként pályája kezdetén, jelenleg pedig a 

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán tanít, emellett pedig közoktatási szakértő többek között 

az óvodai nevelés területén. 
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kapcsolatos módszertani kérdések felvetése, megválaszolása. Elsőként a kisgyermeknevelés 

és a mese kapcsolatát tárgyaló írásokról lesz szó (bölcsődés és óvodás korosztály). 

 

Mesék a kisgyermekkori nevelésben-tanításban 

A Meseközpont vezetője, Bajzáth Mária sok új elemet hozott a magyar mesepedagógiai 

kezdeményezésekbe. Komplex egységélményt közvetítő örömközpontú módszerének alapja 

az élet minden mozzanatát felölelő népművészeti ágak, folklóralapú műfajok (népmesék, 

mondókák, találós kérdések, szólások, közmondások, népi játékok, népdalok, táncok) szerves 

összekapcsolása. (A mesék az ember jobbik énjét szólítják meg, Both Gabival készített interjú, 

Meseutca, 2013. február 12.)A szerző több tanulmányában leszögezi, hogy a „mesék kapuját” 

csak a gyermekeket aktuálisan érdeklő tartalmak (pl. barátság, testvérféltékenység, emberi 

test) tudatos kiválasztásával lehet eredményesen megnyitni, ily módon fejleszthetők 

hatékonyan az intra- és interperszonális, az érzelmi, a logikai, a téri, a testi, a nyelvi és a zenei 

intelligenciaterületek.  A mesepedagógus Népmesekincstár sorozatának eddig két kötete jelent 

meg, melyekhez egy külön kiadványban eredményesen kipróbált mesefoglalkozás-

gyakorlatokat társított a szerző. (Bajzáth Mária: Itt vagyok, ragyogok! Népmesék a világ 

minden tájáról 0-4 éveseknek, Kolibri Kiadó, Budapest, 2014., Járom az új váramat. 

Népmesék a világ minden tájáról 4-6 éveseknek, Kolibri Kiadó, Budapest, 2015., 

Mesefoglalkozások gyűjteménye pedagógusoknak,1.rész, Kolibri Kiadó,Budapest, 2015.) 

Minden mesélésnek tétje van című írásában (In: Óvodai vezetési és nevelési 

módszertani tanácsadó, 2013) Bajzáth Mária Tancz Tündére hivatkozva sorolja fel, 

mennyiféle és milyen haszna lehet az óvodai mesélésnek, mi mindent tanít a népmese. Az írás 

további részében, azon kívül, hogy meséket ajánl életkor szerinti csoportosításban, azt a – 

saját gyakorlatban tapasztalt – felismerését osztja meg velünk, milyen jótékony hatása van 

annak, ha a népmeséket a mondókákkal összekötjük. (A Bajzáth Mária által ebben az írásban 

ajánlott népmesék: 3 éveseknek – Icinke-picinke, A nyulacska harangocskája, Az óriás 

burgundi répa, Tartari barbari, Nagyanyó meg a tyúkocskája, Az öt jóbarát, A kút; 4 

éveseknek – Kacor király, A csalafinta róka, Az okos lány, Az igazmondó juhász, Rest 

macska, A három kívánság, A szárnyas királyfi, A szúnyog meg a ló, Miért piros a vörösbegy 

http://meseutca.hu/author/both_gabi/
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melle (itt van szó a legendamesékről, amelyeket méltatlanul elhanyagolunk); 5-6 éveseknek: 

A bolond falu, Macskacicó, Többsincs királyfi, A piros malac) 

 Kádár Annamária 6szerint a gyermek a mese által feldolgozhatja a negatív érzéseit, 

megszelídítheti azokat a félelmeket, amelyeket még nem tud szavakba ölteni. A jeles erdélyi 

kutató a Mesepszichológia (I-II.) című köteteiben a gyermeki gondolkodás és a 

mesebefogadás lélektani ismérvei mellett az érzelmi intelligencia fejlesztését helyezi előtérbe. 

Kiemeli, hogy a gyermek a mesélővel kialakított személyes, érzelmileg biztonságos kapcsolat 

révén ellazul, átadja magát annak a tudatállapotnak, amelyben a mese képvilágát 

megelevenítheti. „A belső képalkotás gyógyító hatású, a relaxációs és imaginációs technikák 

és terápiák is ezt az állapotot teremtik meg” – írja a szerző az első könyvében (Kádár 

Annamária: Mesepszichológia- Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban, Kulcslyuk 

Kiadó, Budapest, 2013., 51.) Az elméleti pszichológiai alapokra épített kötetek gyakorlatias 

részeket is tartalmaznak: az író EQ-fejlesztő mesék közlésével támasztja alá az érzelmi 

intelligenciát fejlesztő lehetőségeket. 

Stiblár Erika7 is pszichológiai szempontokat követve foglalkozik a mese szerteágazó 

értelmezési módjaival, az interdiszciplináris megközelítési sajátosságok feltárásában rejlő 

lehetőségekkel. Több kutatóhoz hasonlóan azt hangsúlyozza, hogy a mese – mint szimbolikus 

történet – jó lehetőség a fejlődésre, a tanulásra, ugyanakkor alkalmas a feszültségek 

feloldására, levezetésére. (Stiblár Erika: Miért a népmese? – egy pszichológus érvei, Könyv és 

Nevelés, VIII. évf.,2006/2.) A mesékkel való találkozás feltételei kapcsán a szerző a következő 

fontos észrevételeket teszi: a mesehallgató gyermekeknek mindig megfelelő hosszúságú 

mesét kell mondani, elegendő időt kell adni nekik ahhoz, hogy megtalálhassák és 

feldogozhassák a szöveg személyes üzenetét, a mesélőnek figyelembe kell vennie az 

ismétlődések megfelelő dinamikáját, és mellőznie kell a kész értelmezések felvonultatását (a 

„gyorskiszolgálást”). A szerző szerint a feldolgozási folyamatban a sztereotip válaszok 

megakadályozhatják a spontán egyéni belső munkát (Stiblár Erika: A népmesék 

pszichológiája, http://nepmese.hu/irasok/lelektan/49-stiblerika-a-nespszicholja). 

                                                 
6 A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, pszichológus. 
7 Stiblár Erika jelenleg pszichológusként dolgozik, de évekig volt pedagógus óvodában és iskolában is; a Magyar 

Olvasástársaság tagja. 

http://nepmese.hu/irasok/lelektan/49-stiblerika-a-nespszicholja
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Tancz Tünde 2009-ben megjelent tanulmányában (Népmesék az óvodai anyanyelvi-

kommunikációs nevelésben) megemlíti (a korábban már idézett Bálint Péterhez hasonlóan), 

hogy a felsőoktatásban nem kap elég súlyt a népmesék oktatása, ezért az óvodapedagógusok 

számára nehézséget jelent a gyermekek számára megfelelő mesék kiválasztása. Különösen 

súlyos gond ez akkor, amikor a családban is háttérbe szorul a mesélés. A népmeséről azt írja a 

szerző, hogy hatása a funkcionalitásában rejlik, és bár közvetlen módon nem nevelési 

indíttatású, a nevelésre gyakorolt hatása jelentős. A népmese közismertnek számító 

hatásterületei közül az intellektuális és a szociális szint néhány elemét emeli ki: azt mutatja 

meg példákkal, hogyan fejleszti a mesehallgatás az anyanyelvi készségeket (szókincs 

bővítése, ragozott igealakok megismerése, szóikerítések, változatos modalitású mondatok), és 

hogyan segíti a megfelelő formulák felkínálásával a kommunikációt, ezáltal pedig előmozdítja 

a társadalmi kapcsolattartást és beilleszkedést (udvariassági formulák, a helyes 

kapcsolattartásra figyelmeztető mesei tanácsok). A tanulmányban a mesék előadásáról is szó 

van, hasznos tanácsokkal, és a szerző az egyes óvodai korcsoportok számára megfelelő 

mesékből is válogat egy csokorral (3-4 éveseknek: A répa, A kóró és a kismadár, A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja; 4-5 éveseknek: A kis gömböc, A három kívánság, Nyakigláb, Csupaháj, 

Málészáj; 5-7 éveseknek: Az igazmondó juhász, A csillagszemű juhász, Ilók és Mihók, A 

rátóti csikótojás). 

 Zóka Katalin8 tanulmányában (A meseválasztás kérdései az óvodában) arra 

vállalkozik, hogy a fentebb már említett, mesével szembeni ellenérveket9 cáfolja 

pszichológusok állításaira támaszkodva (az évtizedek óta mindenki által idézett Bruno 

Bettelheimet említi, Ranschburg Jenőt és Fischer Esztert). Az általa sorra vett tévhitek: felnőtt 

műfaj a népmese, nem való gyerekeknek; túlságosan ijesztőek a népmesék; a mesehallgatás 

eltávolít a valóságtól. Mindezek cáfolatán túl a szerző azt írja, hogy ha a recepciósztétika 

szempontjait figyelembe vesszük, tehát tekintettel vagyunk a befogadói érettségre, akkor a 

már létező meseválogatások jól használhatók (Icinke-picinke, ill. Mese-vers az óvodában, 

mindehhez a módszertani útmutató társul: Dankó Ervinné Irodalmi nevelés az óvodában c. 

könyve). Ugyanakkor óvja a pedagógusokat attól, hogy a népmesét alkalmazott irodalommá 

tegyék (ennek részleteibe nem bocsátkozik). 

                                                 
8 A szerző 1994 óta az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, az óvodapedagógus szak szakfelelőse. 
9 Lásd Büki Péter tanulmányát fentebb. 
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 Szinger Veronika10 több cikkben is szót emel az óvodáskorú kisgyermekek 

szövegértésének tudatos fejlesztéséért. A kutató a mesehallgatás és a metakognitív olvasási 

stratégiák kialakítása közötti összefüggést, a folyamatolvasás alkalmazásáról szóló 

tanulmányok azon tapasztalati eredményeit vizsgálja, amelyek a szöveg, valamint a gyermek 

előzetes tudása közötti viszonyt taglalják. Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában 

a szövegértés fejlesztéséért című tanulmányában leszögezi, hogy a magyarországi óvodai 

irodalmi nevelési folyamatban a gyermektől elvárt mesehallgatói viselkedésmódot a 

közbekérdezés nélküli beállítódás jellemzi. A szerző utal a külföldi szakirodalmakra, ahol 

bevett szokás az a mesemondási gyakorlat, amely megengedi azt, hogy az interaktivitás 

jegyében megszakítsuk a szöveg mondását, olvasását. A francia gyakorlatban az interaktív 

felolvasást a szövegek lehetséges olvasatainak a hangsúlyozása, az intertextualitás jegyében 

végzett feladatsor gazdagíthatja (Anyanyelv-pedagógia, 2009. 3. sz.).  

Nyitrai Ágnes és Darvay Sarolta11 A mese és a játék a kisgyermekes családok 

életében című tanulmánya rámutat, hogy bár a szakirodalom evidenciaként kezeli a gyermeki 

játék- és mesebefogadás összefüggéseit, összefonódásuk lélektani szerepét, a két terület 

együttes kutatására irányuló gyakorlatorientált kísérletek egyelőre még mindig gyerekcipőben 

járnak (Iskolakultúra 23. évf. 11. sz. (2013. november) 73—85.) 

 A meseterápia intézményesítésére törekvő elenyésző számú kezdeményezések közül 

különösen figyelemre méltó Juhász László12 több évtizedes mesepszichológiai 

kutatómunkája, melynek fő területe az óvodai intézményrendszerben csoportosan használható 

egészségfejlesztő művészetterápiás eljárások megalkotása és kipróbálása. Modellszerű 

kísérleti programjának alapvető célja egy olyan – nevetésre, segítésre, pozitív szuggesztiókra 

alapozó – meseterápiás módszer létrehozása volt, amely játéktevékenységre, mesehallgatásra 

és a dramatikus módszerek jótékony hatásaira épül (Mesés egészség, 2013. 06. 02.prae.hu). A 

2011-ben 60 óvodással tesztelt program lényeges elemei: hangulatjavítás, az immunrendszer 

facilitálása, testi-lelki egészségi állapotfejlesztés, az egészségügyi hiányzások csökkentése és 

a proszociális viselkedésformák gyakoriságának növelése. Az eredmények azt mutatják, hogy 

a vizsgálatot követő pár hétben a beavatkozott gyermekcsoportok hangulata szignifikánsan 

                                                 
10 A szerző A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának oktatója. 
11 Darvay Sarolta az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának tanszékvezető oktatója. 
12 Juhász László a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. 
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jobb volt, mint a kontroll csoporté, – a mesék köré szervezett élmények pozitívan 

befolyásolták a gyermekek hangulatát, egészségi állapotát, a segítő viselkedésformákat. 

(Juhász László Mondókamesék mesepszichológiája címmel elhangzott előadása a 

Gyermekkultúra konferencián, ELTE TÓK, 2014. május 31.) 

Kerekes Valéria13 a Gondolkodj egészségesen! program keretében megalkotta a 

Mesét Másként című módszert, melynek kiemelt pontjai: a népmesék és az óvodás-, kisiskolás 

korosztályra vonatkoztatott érzelmi fejlődés összefüggései, a nyelvi-kommunikációs 

képességek kibontakoztatása, a mentális-fizikai egészségre hatással lévő érzelmi intelligencia 

– játékba ágyazott – fejlesztése. A módszer képviselője a mesében rejlő dramatikus 

feldolgozási lehetőségek gyakorlati megvalósításával a készség-, képesség-, a 

személyiségfejlesztő játékok összekapcsolására, a drámapedagógiai eljárások alkalmazására 

irányítja a figyelmet, sürgeti a kooperatív csoportmunka lehetőségeinek jobb kiaknázását. 

(Könyv és Nevelés 2007/2. IX. évf. Gondolkodj egészségesen!) 

A Mozaik Kiadónál megjelent Difer programcsomag könyvsorozatának Fejlesztés 

mesékkel című kötete a mesélésben, beszélgetésben rejlő lehetőségek használatához kínál 

eszközöket és módszereket a 4—8 éves gyermekek szociális, anyanyelvi, gondolkodásbeli 

fejlődésének eredményesebb segítésére. A könyvben szereplő írások többek között érintik a 

spontán élményekre épülő szándékos fejlődéssegítést, a meseválasztás kritériumait, a szöveg 

és az illusztrációk kapcsolódási pontjait, a csoportos beszélgetésekben rejlő fejlesztési 

lehetőségeket. (Nagy József (szerk.) Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás 

fejlődésének segítése mesékkel 4—8 éves korban, Mozaik Kiadó, Szeged, 2009.) 

A mesepedagógia témája kapcsán említésre méltó a Hagyományok Háza mesemondó 

tanfolyamain folyó szakmai-módszertani munka, melynek küldetése a tradicionális 

mesemondás gyakorlatának, az élőszavas mesélés archaikus elemeinek továbbéltetése. A 

népmesék kortárs életéről, a mai mesemondók és közösségeik kölcsönhatásairól, a 

népmesegyűjtés módszertanáról szóló kurzusok a mesepedagógiai eszköztár kiapadhatatlan, 

tiszta forrásai.  

                                                 
13 Kerekes Valéria az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának oktatója. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 

 

A hagyományőrzéshez kapcsolódnak és a mesepedagógia gyakorlati alkalmazása terén 

sikeresnek mondhatók Luzsi Margó14 családi meseprogramjai és a börtönelítélteknek tartott 

mesekörei. A könyvtáros szakember a mesemondó alkalmak során szerzett mesepedagógiai 

tapasztalatai révén vált meseolvasóból elismert mesemondó asszonnyá.  

 

A népmese az iskolai nevelésben-oktatásban 

A mesepedagógiával foglalkozó szerzők között többségben vannak azok, akik a 

kisgyermekkorral, a 3-7 éveseknek való mesékkel foglalkoznak írásaikban. Ezt természetesen 

indokolja az, hogy az óvoda az az intézmény, amelyben meghatározó a népmese, és a mesélés 

mindennapos feladatot (lehetőséget) jelent a pedagógus számára. A népmeséknek az iskolai 

oktatásban való szerepéről alig-alig van felmérés (az is részleges: vagy csak bizonyos 

tankönyveket érint, vagy csak egy-két évfolyamot), és kevesen vállalkoznak arra, hogy az 

ezen a téren érvényes kérdéseket megfogalmazzák, a változtatásra javaslatot tegyenek. 

Az említett felmérések egyikét Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes15 végezte el: A 

népmese az általános iskolák alsó tagozatának tananyagában (2007) (a másik felmérés 

tanulmányunk második részében kerül majd elő, amikor is a Nat, a kerettantervek és a 

tankönyvek vizsgálatának eredményeit mutatjuk be). A szerző több cikkében is sürgeti a 

mesekutatások és a pedagógiai praxis közötti kapcsolódási lehetőségek feltárását. Írásaiban 

rámutat az itthoni mesemódszertannal kapcsolatos fogalmi problémákra, inherens 

elképzelésekre, a súlyozásbeli aránytalanságokra. Felhívja a figyelmet a mesének, a 

mesélésnek a gyermekvédelemben betölthető, ám máig kiaknázatlan széleskörű lehetőségeire. 

Véleménye több kutatóéval egyezik abban, hogy a mindennapi pedagógiai gyakorlatban a 

mesefeldolgozásnál háttérbe szorulnak az irodalomközvetítéshez kapcsolható innovatív 

technikák és a saját élményekre építő dramatizálási lehetőségek, drámajátékok. 

Megállapításainak igazolására megvizsgálta az Apáczai Kiadó, a Nemzeti Tankönyvkiadó és 

a Mozaik Kiadó könyveinek, munkafüzeteinek meseanyagát, a hozzájuk tartozó 

feladatsorokat, a tanítók módszertani útmutatóit. (A népmese az általános iskolák alsó 

tagozatának tananyagában In: Könyv és Nevelés. – 9. (2007) 2., p. 52—55.) Arra a 

                                                 
14 Könyvtáros, a Mesélj nekem… sorozat meséinek válogatója. (A sorozat köteteit lásd a bibliográfiában.) 
15 A szerző a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, a gyakorlati képzés jó ismerője, az óvodai és a 

tanítói módszertanban is járatos. 

http://ehm.ek.szte.hu/ehm?serial&2link=,human.cikk@5894:isbd,
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következtetésre jutott, hogy a tankönyvírók a szövegértés gyakorlását segítő feladatok 

összeállításakor a mesei esztétikum rovására gyakran tartalmi átdolgozást, nyelvi redukciót, 

hibás szómagyarázatokat, tanmeséket idéző didaxist alkalmaznak, az élményt nyújtó olvasás 

gyakorlására szánt feladatok pedig alulreprezentáltak, az anyag feldolgozása a kooperatív 

tanulás helyett a kevésbé hatékony frontális módon történik. Mindemellett azt a tapasztalatát 

írja le Nyitrai Ágnes, hogy az általános iskolában előkerülő népmeséknek egy jelentős része 

olyan, amivel a gyerekek már találkoztak az óvodában is, és ezt nem is látja bajnak (a 

megközelítés új szempontjaival találkozhat a gyerek egy már ismerős szövegben, illetve átéli 

a ráismerés, az otthonosság örömét). Emellett a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

gyerekek mind kulturális, mind szociális téren a maguk nemzetének a mesekincséből 

tanulhatnak a legtöbbet, ezért a tankönyvekbe kerülő mesék esetében arra kell törekedni, hogy 

minél nagyobb arányban legyenek jelen köztük a magyar népmesék. A szerzőnek az a 

tapasztalata, hogy a gyakorlat nem hasznosítja az elmúlt egy-két évtized mesekutatási 

eredményeit, pedig ezek talaján állva növelni kellene a mesék számát a tananyagban, és a 

meséken belül emelni a magyar népmesék számarányát. 

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes a Mesékből sarjadó kompetenciáink 

(http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1034) című tanulmányában a kompetenciaalapú 

kritériumorientált pedagógia tükrében vizsgálja a mesék szerepét a nevelési folyamatban. 

Kiemeli, hogy a szociális kompetencia spontán fejlődése a mesei tartalom jó 

megválasztásával, a mesélő és a mesehallgató közötti kapcsolat bensőséges viszonyával 

valósítható meg, míg a személyes kompetenciák a mese élményforrásként való kezelésével 

válhatnak eredményessé. A nyelvi kulcskompetencia fejlődése szempontjából pedig az a 

legfontosabb, hogy a gyakori meséléssel a nyelvhasználatba spontán módon beépüljenek az 

eredményes iskolakezdés nélkülözhetetlen feltételei, a szituációtól független narratív 

mondatsémák és szövegsémák.  

Tancz Tünde tanulmánya (Népmesék a multikulturális nevelésben, 2005, In: Képzés 

és Gyakorlat) egy olyan kérdésre hívja fel a figyelmet, amely Nyugat-Európában és Észak-

Amerikában már régóta foglalkoztatja az oktatás szakembereit: a globalizáció és a növekvő 

migráció miatt az óvodákban és az iskolákban egyre inkább szükségessé válik a 

multikulturális nevelés, illetve a pedagógusoknak az erre való felkészítése. A szerző ennek a 

http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=1034
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nevelési formának a céljait és nehézségeit írja le, és az a tétele, hogy a népmesék komplex és 

sokarcú világa utat nyithat a megértéshez és az elfogadáshoz, valamint segítheti a kultúrához 

alkalmazkodó tanítási stílus kialakítását. A gyerekek számára megmutathatják a népmesék a 

kulturális eltérések mellett a gondolkodásmódok hasonlóságát, az emberi kultúra egység 

voltát, azt, hogy a kultúrtörténet egységes folyamat, amelyben az egyes mesevilágok 

összefüggenek egymással. A mesék feldolgozásában hatékony módszerként javasolja Tancz 

Tünde a Heath által kidolgozott néprajzi modellt.16 

A magyar szakirodalomban kiemelkedőnek számít Boldizsár Ildikó azzal, hogy 

írásaiban a népmesének szinte valamennyi lehetséges megközelítésével találkozunk: 

egyszerre nyúl a műfajhoz néprajzosként, irodalmárként és pszichológusként, emellett pedig a 

népmesének a pedagógiában való szerepéről is ír, sőt, 1997-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó 

számára alsó tagozatos „mesetankönyveket” is összeállított. Hogyan segítik a mesék az értő 

olvasást és az olvasóvá válást? című írásában (Könyv és Nevelés, 2012) azt az utat rajzolja 

meg, amely a kisgyermeket az első ritmusos szövegekkel és a mesékkel elvezeti az értő 

olvasásig. Miben segít a mese: fontos, hogy a gyerek minél korábban sok élőbeszédet halljon, 

és a mesehallgatás közben létrejöjjön benne az a transzállapot, amely a belső képek 

teremtéséhez segíti hozzá. Hivatkozik a szerző nemzetközi kutatásokra, amelyek a 

„természetes pedagógiát” propagálják: az a fontos felismerésük, hogy a gyermek már néhány 

hónapos korában kiemelt agyi aktivitással reagál az interaktív helyzetekre, mert azokban 

tanulási lehetőséget érzékel. A mesélés pedig ilyen helyzet, ekképpen fontos része a 

kulturális-szociális ismeretátadási folyamatoknak. Emellett az is bizonyított, hogy a 

történetekből szerzett információkra sokkal jobban emlékszünk, mint azokra, amelyeket 

tanulással szereztünk. A mese mint szóbeli információátadás, előkészíti az írott szövegből 

való önálló információszerzést, az olvasást. 

A hogyant illetően Boldizsár Ildikó Bajzáth Máriára hivatkozik, aki azt mondja: a 

mese híd, amelyen a gyermek elindulhat a családban és az óvodában megismert tanulási 

módoktól az iskolai tanulás felé. Az olvasás tanítására, gyakoroltatására és megszerettetésére 

azonban nem minden népmesetípus alkalmas. Tulajdonképpen kizárólag a rövid állatmesék, a 

tréfás mesék, a novellamesék, a legendamesék, a rászedett ördög mesék, a falucsúfolók, a 

                                                 
16 S. B. Heath: Ways with words. Language life, and work in communities and classrooms, 1983. 
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hazugságmesék és a formulamesék jöhetnek szóba, mert ezek terjedelmüknél fogva 

alkalmasak arra, hogy a gyerekek megbirkózzanak velük. A formulamesék azzal szolgálják az 

olvasástanítást, hogy visszatérő nyelvi fordulataikkal nagyon gyorsan teszik az olvasást 

sikerélménnyé.  

A magyar szakirodalomban Boldizsár Ildikó Meseterápia című könyve 

kiemelkedőnek számít több szempontból is: részben terjedelmével, részben pedig azzal, hogy 

a mese történetén és a meseelméleten túl nagy figyelmet szentel nem csupán a szerző által 

kifejlesztett terápiás módszernek, hanem egy egész fejezetben foglalkozik azzal, hogyan 

(volnának) használhatók a népmesék az oktatásban (IV. fejezet: Mesék a tanítás 

szolgálatában – a mesélés mint prevenció). Boldizsár Ildikó hisz abban, hogy a mesék a 

születéstől a halálig végig tudják kísérni az embert: a korosztályokat tekintve tehát egészen a 

kisgyermekkortól indul a meseajánlással (ezzel az életkorral, a 0—4 éves gyermekeknek 

szóló mesékkel és azok használatának módszertani vonatkozásival részletesebben Bajzáth 

Mária foglakozik). Az óvodás korról szóló oldalakban csak a mesetípusoknak az életévekhez 

kapcsolásával találkozunk, konkrét mesecímek nem kerülnek elő (ez igaz a későbbiekre is). 

Az alsó tagozaton a mese szerepét több területen is kiemeli a szerző. Részben nagyon 

fontosnak tartja a reggeli mesemondást, mert az segít „homogenizálni” és a napi munkára 

hangolni a gyerekeket. Emellett azt emeli ki, hogy 1—2. osztályban, ahol már csak elvétve 

fordulnak elő a népmesék a tanórákon, érdemes volna úgy becsempészni őket, hogy 

örömtelivé tegyék az ismeretszerzést (ezért ismeretekben dús meséket javasol feldolgozásra: 

állatokról, növényekről és a természet egyes jelenségeiről szóló meséket). Ezekből jellemzést 

tanulhatnak, megtanulnak leírást adni másokról. A 3. osztályban a varázsmesék javasolja, akár 

más népek meséit, amelyekből különböző életmódok, kultúrák elemeit tanulhatják a gyerekek. 

A 4. osztályban a humor legyen jelen, illetve a teremtéstörténetek érdekelhetik a gyerekeket. 

És érdemes kihasználni azt, hogy az alsó tagozaton még a legtöbb gyerek szívesen ír maga is 

mesét. 

Ha a felső tagozatra térünk, ott már csak elvétve találni nyomát a mesének a 

tanításban. Ekkor már a diákok „gyerekes”-nek tartják a mesékkel való foglalkozást. Ha 

sikerül elfogadtatni velük, hogy ezek a történetek igenis hozzásegíthetik őket a világ 

megértéséhez, akkor 5—6. osztályban olyan témák érinthetők a mesék révén, mint: a 
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barátság, a szövetség, az ellenség-ellenfél. A 7—8. osztályban pedig már a morális, etikai 

problémák lehetnek izgalmasak a diákok számára (itt a szerző megemlíti a Grimm fivérek 

Szerencsefi János című meséjét). Ennek a korosztálynak ajánlja még a falucsúfolókat és a 

hazugságmeséket és több mesetípust is (hangsúlyozva, hogy számukra kimondottan nem 

érdekesek a varázsmesék).  

Több kutatás bizonyítja, hogy az óvodai mesefoglalkozások az olvasásra nevelés 

előkészítői. H. Tóth István17 A meseértésre nevelés az irodalompedagógiában (Csengőszó, 

1998. szeptember) című írása az olvasáskészséget kondicionáló szempontokra hívja fel a 

figyelmet. A szerző szerint az anyanyelv-pedagógiai követelménynek nem mond ellent a 

meseszövegek szegmentálása, a cselekvéselemek mentén történő vizsgálódás. A kreatív 

szövegértelmezés természetes velejárója az alkotó jellegű szövegszerkesztési, szövegalkotási 

folyamat. A gyakorló pedagógusok az irodalomtanítás során felhasználhatják Propp 

strukturalista mesemorfológiai elemzését, a feldolgozás során bátran támaszkodhatnak a 

szegmentálással létrehozott klasszikus funkciósorra, az áthelyezhetőség törvényére, miközben 

gondolkodási műveletek sorát (analízis, szintézis, összehasonlítás, elvonatkoztatás, 

következtetés, általánosítás, szabályképzés, konkretizálás) végeztetik a tanulókkal. Mindez 

segíti a gyermekeket abban, hogy meseértő olvasóvá váljanak, a későbbi tanulmányaik során 

pedig biztonságosabban elemezzék az epikus szövegeket. (H. Tóth István A meseértésre 

nevelés az irodalompedagógiában, Csengőszó, 1998. szeptember) 
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Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem medvékről és vadakról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem lustákról és szorgalmasokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. 

Manó Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem elvarázsolt emberekről. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem titkokról és varázslatokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem okosokról és balgákról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 
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A MESEPEDAGÓGIA LEGFRISSEBB NEMZETKÖZI SZAKIRODALMÁNAK 

BEMUTATÁSA 
 

ANGOL NYELVTERÜLET 

 

Mielőtt az angolszász nyelvterületről (leginkább az Amerikai Egyesült Államokból és 

Nagy-Britanniából) származó szakirodalom elemzésébe fognánk, érdemes egy pillantást vetni 

az érintett oktatási rendszerek sajátosságaira. Tény ugyanis, hogy Észak-Amerikában nincsen 

olyan mindenki által elfogadott program, mint nálunk a Nat, csak standard ajánlások vannak 

(Common Core Standards = CCSS), és az egyes államok azok mentén alakítják ki a maguk 

tanterveit (még az iskolakötelezettség kora is elég nagy változatokat mutat: 5 és 8 év között 

mozog a kezdő életkor). A jelenleg érvényes CCSS-t 2009-ben alkották meg főként azzal a 

céllal, hogy a felsőoktatási felvételik esetében tapasztalt korábbi nagy eltéréseket 

kiküszöböljék. A CCSS nem említi kiemelten a népmeséket, de ezek minden egyéb 

szövegtípussal együtt az „English Language and Arts” tantárgycsoportban találhatók (a fő 

fókusz a szövegekkel kapcsolatban a kérdések feltevése és az érvelés megtanulása). 

Nagy-Britanniában létezik a mi Nat-unknak megfelelő National Curriculum (2014-től 

érvényes a legújabb, és kiterjed minden, helyi önkormányzat által fenntartott általános és 

középiskolára (azaz: Key stages 1—4., 5 évestől 16 évesig). A National Curriculum 

megemlíti a népmeséket a K1 korcsoport tárgyalásakor (ez az 5-7 éveseket jelenti, az iskola-

előkészítő évet és az első iskolai évet), és a mesék szerepét abban látja, hogy segítik az 

olvasástanítást, illetve a szóbeli kommunikációt. Olyan mesék választását javasolja, amelyek 

„kihívást jelentenek hosszban és szókincsben”. 

Akárcsak a magyar szakirodalomban, itt is tanulmányok, rövidebb cikkek adják a 

szakirodalom zömét, ritkábban egy-egy könyvfejezettel találkozunk. Az a jelenség, hogy a 

meseelmélettel, mesetörténettel foglalkozó neves tudományos szakemberek nem vagy alig 

térnek ki a népmesének a pedagógiában való használatára, az angolszász irodalomban is 

megfigyelhető. Az általunk olvasott tanulmányokban rendre hivatkozás történik a népmesei 
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téma elismert kutatóira (mint a 2005-ben elhunyt folklorista Alan Dundes volt Amerikában, 

vagy Jack Zipes Angliában; a Harvard professzoraként meseköteteteket és mesekalauzt is 

összeállító Maria Tatar; az angol mítoszkutató Marina Warner), de a népmese és a gyermek 

vonatkozásában az angolszász területen sincs újabb, átfogó jellegű mesepedagógiai munka. E 

téren továbbra is (ahogy Magyarországon is) a Bruno Bettelheim-féle pszichológiai 

megközelítésre hagyatkoznak (feltűnik még Max Lüthi18 neve is); emellett jelen van még, 

többen emlegetik K. Egan munkáját (Teaching as Storytelling. An alternative approach in 

teaching and curriculum in the Elementary School, 1986, Chicago). A mesepedagógia 

gyakorlatát illetően már jobb a helyzet: a világhálón is számos jó gyakorlatot lehet találni, de 

1997-ben két könyv is megjelent, amely népmesés óravázlatokat, foglalkozástervezeteket 

gyűjt egybe (Jerry D. Flack: From the Land of Enchantment: Creative Teaching with Fairy 

Tales, illetve Joan M. Wolf: The Beanstalk and beyond: developing Critical Thinking through 

Fairy Tales). 

 

 

Folyóiratok 

Az angolszász mesepedagógiai gondolkodás legfontosabb fórumai a Marvels and 

Tales című folyóirat (ezt évente kétszer adják ki Észak-Amerikában, a Wayne Állami 

Egyetemen (de a lap nemzetközi és multidiszciplináris, sokféle megközelítésnek ad helyet: 

irodalom, folklór, gender, gyermekirodalom, antropológia), valamint a Children’s Literature 

in Education19 (ez is nemzetközi, több mint 40 éve fennáll már, és negyedévente jelenik meg). 

Korábban önálló lap volt (2005—2012), azóta hozzácsatolták a Marvels and Tales-hez a 

Fairy Tale Review-t, amely egy évente megjelenő irodalmi lap Amerikában. 

 

 

Honlapok 

A népmesék világával foglalkozó honlapok közül az egyik legrégebbi az 1998 óta működő 

www.surlalunefairytales.com. Ezen az oldalon megtaláljuk 49 mese annotált szövegét, 

                                                 
18 Lüthi, Max: Once upon a time. On the nature of Fairy Tales. 1970, Bloomington. 
19 Sajnos Magyarországról csak az EBSCO adatbázisból az ERIC keresőjével elérhető „nyitott” hozzáférésű 

tanulmányok szövegét lehet megismerni (akár a CLE, akár egyéb folyóiratok tanulmányaiból). Az angol nyelvű 

szakirodalom ismertetésében nagyobbrészt ezekre támaszkodtunk. 

http://www.surlalunefairytales.com/
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szakirodalmi ajánlásokat, számos mesekötet illusztrációit, valamint régi (már nem jogdíjas) 

könyvek teljes szövegét is (ezek között főleg meseválogatásokat olvashatunk, országonkénti 

csoportosításban, de vannak szakirodalmi írások is). 

 A www.education.com honlap nem kiemelten népmese-fókuszú, de az oktatásnak 

sokféle területét felölelő tanulmányokat, cikkeket közöl (emellett játékötleteket találunk, 

foglalkozástervezeteket, feladatlapokat – szülőknek és pedagógusoknak ajánlott oldal). 

 A www.ascd.org oldal mottója: tanulj, taníts, vezess. Sokféle keresőjének a 

segítségével foglalkozástervezeteket is találhatunk osztályok szerint, vagy konferenciák, 

továbbképzések felhívásai között böngészhetünk. 

 

 

Az angolszász szakirodalomban, ha van a tanulmányban hosszabb bevezető rész, 

amely a mese és a gyermek kapcsolatával, a mesének a gyermekre gyakorolt jó hatásaival 

foglalkozik, akkor természetesen (elsősorban bettelheimi alapon) ugyanazok a területek 

kerülnek elő, mit a magyar szakirodalomban: hogy a népmese szükséges a gyerekeknek, és 

fejlesztő hatású számos szinten (fantázia, nyelvi készségek, szociális készségek, 

egzisztenciális biztonság, morális gondolkodás, stb.). Vannak olyan tanulmányok, amelyek a 

mesével fejleszthető területek közül többet is sorolnak, elemeznek, de a legtöbb írás kiemeli 

valamelyiket, és azt helyezi a fókuszba. (Mivel kevés tanulmány foglalkozik kimondottan 

valamelyik korosztállyal vagy iskolai évfolyammal, az alábbiakban országok szerint 

csoportosítva mutatjuk be őket, azon belül pedig a hasonló fókuszú tanulmányokat rendeltük 

egymás mellé.) 

 

Nagy-Britannia 

Az angliai szakírók közül elsősorban Sally Goddard Blythe20 az, aki a meséknek az oktatás-

nevelésben betöltött fontos szerepével foglalkozik. A szerző fő szakterülete az idegrendszeri 

fejlődés és annak zavarai, illetve mindezek hatása a tanulási folyamatra. Ilyen jellegű 

kutatásai vezették el a mesékhez, a mese és a kisgyermek kapcsolatához (életkori fókusza 

elsősorban a kisgyermekkor). Már korábbi könyveiben is említi a mondókákat és a meséket 

                                                 
20 Az angliai Neuro-Fiziológiai Pszichológiai Központ igazgatója. Fejlesztő módszerét (NPP, mifelénk Goddard-

módszer) Magyarországon is tanítják. 

http://www.education.com/
http://www.ascd.org/
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mint nagyon fontos fejlesztő eszközöket (A kiegyensúlyozott gyermek, 2009), de legutóbbi 

művében (The Genius of Natural Childhood. The secret of Thriving Children, 2011) már egy 

teljes fejezetet szentel a népmeséknek. Mégpedig azért, mert sokkoló volt számára néhány 

akkoriban végzett kutatás eredménye: egészen kicsi gyermekek tévézési szokásai, illetve az a 

tény, hogy a brit szülők 40%-a elismeri, hogy sohasem olvas a gyerekeinek. A szerző 

utánajárt, vajon milyen hitek-tévhitek mozgatják a szülőket, és azt találta, hogy sok szülő 

azért zárkózik el a mesék használatától, mert vagy túl félelmetesnek találják őket 

(Hamupipőke, Raponc), vagy pedig az a véleményük, hogy nem politikailag korrekt 

történetek (pl. a Hófehérke és a hét törpe, ebben a „törpék” nem pc.). A könyvfejezet, amely a 

népmeséről szól, elsősorban ezeknek a tévhiteknek a megcáfolására született, és a mese 

hatásterületei közül a szociálisat emeli ki (morális nevelés, erkölcsi kódrendszer kiépítése). 

Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy érzelmi téren és intellektuálisan (nyelvi 

készségek) is nélkülözhetetlenek a mesék a korai fejlesztésben. 

 Egy másik brit szerző, David Heathfield21 arra mutat rá írásában (Teaching the Tale – 

Language and Memory), hogy a mesemondásba bekapcsolódó gyerekek számára milyen 

hasznos az egyes mesei mondatok ismételgetése: fejleszti az anyanyelvi készségeket és a 

memóriát. Azonkívül azt is elérjük vele, hogy a mesébe bevont gyerekben motiváció ébred. A 

népmesék közül a szerző a Piroska és a farkast, illetve a Három kismalacot említi (mert 

ezekben sok az ismétlődő formula). Hethfield arra bátorítja a tanárokat, hogy ne féljenek akár 

a felsős és középiskolás diákok megszólításától sem: saját tapasztalata azt igazolja, hogy a 

nagyobb diákok is bevonhatók a mesébe. 

 

Észak-Amerika 

Az amerikai szerzők műveit olvasva az egyik feltűnő sajátosság az, hogy a népmesék 

hatásterületei közül az írásokban elsősorban az intellektuális készségek fejlesztését emelik ki 

(hangsúlyozottan a fogalmazástanításban, illetve az érvelés tanításában), mellette pedig a már 

említett szociális terület kiemelt még (az erkölcsi nevelés miatt). Szinte kivételnek számít 

Hannah Boyd (Why Fairy Tales matter, 2008) azzal, hogy írásában az emocionális hatásokkal 

is foglalkozik. Maria Tatarra, a mesekutatással foglalkozó harvardi professzorra hivatkozva 

                                                 
21 David Heathfield angliai mesemondó és tanár. (Honlapja: www.davidheathfield.co.uk) 
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szembeszáll a mesélést ellenzőkkel, és azt erősíti, hogy a népmesékben meglévő agresszió 

igenis kell a gyermeknek ahhoz, hogy megbirkózzon a maga hasonló belső késztetéseivel. 

Ugyanakkor egy érdekes jelenséget is megfigyelhetünk a tanulmányban (és főleg azért 

érdemes ezt kiemelni, mert az amerikai szerzők közül többen megengedik ezt a lehetőséget): 

Boyd azt mondja – és itt megint csak Tatarra hivatkozik, hogy mivel a mesék nincsenek kőbe 

vésve, változtathatunk rajtuk, ha mégis túlságosan rémisztőnek találjuk, vagy például a 

„Sleeping Beauty” címet „Sleeping Handsome”-ra cserélhetjük. Hasonlóképpen átalakítja a 

meséket egy másik szerző is22 (ő ugyan nem népmesékkel foglalkozik, hanem Aiszóposz-

meséket gyűjtött össze iskolák számára, elsősorban az erkölcsi nevelés megkönnyítésére) – 

csak azért említjük őt, mert eljárásmódja egybecseng számos más, e téren megengedő és 

bátorító íráséval. Emellett Barbara Hailey tanítási tervezeteiből kitűnik, hogy a mesét nem 

feltétlenül egészében meséli, hanem megszakításokkal, kérdezz-felelekkel tarkítva (ez az 

„egész-elvű” mesélés mellett létező ún. „interaktív” mesélés a magyar szakirodalomban és 

gyakorlatban ha nem is kimondottan tilos, de nem ajánlott eljárás: az esztétikai élmény, ami a 

népmese befogadásának alapja, csakis a teljes szöveg megszakítás nélküli elmondásával 

nyújtható. (Emellett a mesék minél autentikusabb szövegéhez való ragaszkodás, úgy látszik, 

inkább európai sajátosság: mind a magyar, mind az olasz, mind az angol szakirodalom 

hangsúlyozza. Kivételnek számít az amerikai szerzők ilyen értelmű megengedése terén 

Christine Natale, aki a meséknek a Waldorf-iskolákban betöltött szerepéről írva 

hangsúlyozza, hogy a nagyon divatos „fehérre mosott” és megcsonkított meséket kerülni kell, 

mert azokból nagyon fontos mozzanatok maradnak ki – Fairy Tales in Waldorf Education, 

2011. Az általa ajánlott mesék között érdekes módon sok az orosz népmese az általában is 

ajánlott Grimm-mesék és az angol mesék mellett). 

A népmeséknek a morálra gyakorolt hatását emeli ki Vigen Guroian23 tanulmányában 

(Awakening the Moral Imagination: Teaching Virtues through Fairy Tales, 199624). Azt írja, 

hogy a népmesék jelentik a didaxistól mentes utat, ha a gyerekeknek meg akarjuk mutatni a 

jót és a rosszat. Mert erkölcstant tanítani nem olyan, mint matematikát, nincs rá képlet. 

                                                 
22 Barbara Hailey: Aesop and you, bevezető tanulmány. 
23 Vigen Guroian Amerikában élő ortodox teológus és egyetemi professzor (2009 óta Virginiai Egyetem 

Vallástudományok Tanszékén). 
24 Később könyv formában is szólt a témáról: Tending the Heart of Virtue – How classic stories awaken a 

Child’s Moral Imagination, 1998, New York, Oxford U. P.) 
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Különösen a mai világban nehéz terület ez, írja, amikor a fogyasztói társadalomban az értékek 

nem bizonyulnak állandónak: értékeket is választunk, mint az árukat az áruházban. A 

kisgyermeknek meg kell tanítani (nem tételekben, hanem példákkal), hogy bizonyos értékek 

vannak, ezek nem változtak századokon át – ezt teszik meg a népmesék. A mesék közül a 

Szépség és a Szörnyeteg történetét emeli ki (mondván, hogy a lányt nem csupán külső 

szépsége miatt nevezik el Szépségnek, hanem erényei miatt). A népmesék belülről tanítják a 

gyereket: felébresztik a morális képzelőerejét, amellyel aztán már maga jut el a 

felismerésekhez. 

A morális nevelésen túl a többi készségterület mind valamely intellektuális 

képességhez kapcsolódik – mielőtt azonban ezekre rátérnénk, egy olyan szerzőpárost 

említünk, akik a már idézett Hannah Boydhoz hasonlóan a meséknek az érzelmekre gyakorolt 

hatását emelik ki, és ennek az oktatásban betöltött szerepét elemzik. Joan Brogan Wipf és 

Denise da Ros-Voseles25 közösen írt tanulmánya (Lost opportunities: Redescovering Fairy 

Tales,2012.) arra a kérdésre keresi a választ, vajon hogyan lehetséges az, hogy a népmese 

marginálissá válik az oktatásban, miközben nyilvánvaló, hogy a gyerekek továbbra is erősen 

vonzódnak a mesék világához? Pedagógusokat kérdeztek meg (nem derül ki, hányat, de 

óvodás kortól felső tagozatig tanítókat), aki azt vallották, hogy ha használják is a meséket a 

tanításban, nem önmagáért az élményért, hanem valamely készség vagy készségcsoport 

fejlesztésére. A tanulmány szerzői Bettelheimre és Eganre hivatkozva azt javasolják, hogy a 

pedagógusok bátrabban éljenek a népmesének az érzelmekre gyakorolt hatásaival, azzal a 

jelenséggel, hogy az érzelmileg bevont gyermek sokkal könnyebben és szívesebben tanul. 

Tehát ne mesén kívüli dolgokat akarjanak a mesével tanítani, hanem azt fedeztessék fel, ami a 

népmesében már úgyis benne van. (A népmesék közül A halász és a felesége címűt említik, és 

azt mutatják meg ezzel kapcsolatban, hogy akár már óvodás korú gyermekek miféle érzésekre 

ismerhetnek a mesében, mi mindennel tudhatnak azonosulni). 

A népmesének a nyelvi készségek fejlesztésében tapasztalt hatásairól három 

tanulmányt idézünk. Az egyik (Mary Beth Bagg26: Folk Literature in the Foreign Language 

Classrom27) azt mutatja be a szerző saját gyakorlata alapján, hogyan használhatók a népmesék 

                                                 
25 Mindkét szerző az Oklahomai Állami Egyetem oktatója. 
26 A szerző az Indianapolisi Egyetem oktatója. 
27 Elhangzott egy 2001-es indianapolisi konferencián (EBSCO, ERIC) 
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és egyéb népi műfajok (mondókák, rigmusok) az idegennyelv-oktatásban. Hogy miért a 

népmeséket választotta, azt többféleképpen is indokolja: egyrészt mert érdekesek, mindenki 

szereti őket, és megmozgatják a fantáziát; másrészt pedig azért, mert a korábbi hatásokra 

alapozva nagyon hasznosak lehetnek, hiszen: rövidek, ismerősek, grammatikájuk viszonylag 

egyszerű, a stílus és a forma következetesen visszatérő, a szókincs bőséges. Mindezek révén 

pedig fejleszti a beszédértést, a beszédkészséget és az olvasás elsajátítását. 

Az nyelvi készségeken belül az írásról szóló tanulmány (Why teach Fairy Tales) 

szerzője, Snejana Stoykova arra hívja fel a figyelmet, hogy Amerikában a fogalmazástanítás 

szinte kizárólag a vitázó-érvelő esszé írásának tanítását jelenti, és sok esetleges kudarc után 

sem nyúlnak a pedagógusok egy másik műfajú szöveghez, amely pedig segíthetne. Előnye a 

mesének mint szövegtípusnak Stoykova szerint az, hogy ismerős, és eleve kellemes érzéseket 

vált ki a diákokból (még a középiskolában is, ahol nagyon hiányoznak a mesék, pedig 

bizonyos erkölcsi vonatkozásait megelőző életkorokban nem érthetik még). Miért segíti az 

íráskészséget a mese: mert elindítja a fantáziát, és viszonylag kötött szerkezete azután 

struktúrát kínál a gondolatoknak. Népmeséket használhatunk az irodalmi elemzésekben is 

(példának a Jane Eyre-t hozza, amelyben némi mesei jártassággal nem nehéz felfedezni 

Broklehurst alakjában a mesebeli farkast, aki Lowoodba viszi magával a kislányt). Emellett 

megemlíti még a szerző, hogy a népmesék kulturális és szociális ismereteket is közvetítenek. 

Rebecca T. Isbell28 tanulmánya (Telling and retelling stories. Learning Language and 

Literacy, 2002) arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyermekek fejlesztésének egyik legjobb 

módja, ha lehetővé tesszük számukra, hogy interakciókból tanuljanak, a mesemondás-

mesehallgatás pedig épp ilyen szituáció. Eganre hivatkozik, mikor azt mondja, hogy az 

emberi memória történet alapú, történetekre tudunk a legjobban emlékezni. Különösen a 

fejből mondott mesét emeli ki, mert az ilyen mesélés közben tudunk szempontaktust tartani a 

gyerekekkel, ezáltal ők könnyebben bevonódnak a történetbe, és a szöveg megértését segítik 

számukra a nonverbális elemek, valamint az, hogy a szabad mesélésben a nyelvhasználat is 

szabadabb. Így aztán a népmesék hallgatása fejleszti a nyelvi készségeket) szóbeli és írásbeli 

kifejezést), a szókincset bővíti. Fontos, hogy a gyerekeket bátorítsuk az önálló mesélésre, 

                                                 
28 A szerző 20 éve mond meséket, és tanítja is a mesemondást a Kelet-tennessee-i Állami Egyetemen, ahol a 

Kisgyermekkori Tanulás és Fejlődés Központ igazgatója. 1994-ben és 1996-ban S. Rainesszel közösen egy 

mesegyűjteményt is kiadott (két kötetben) Tell it again címmel. 
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elsősorban a hallott története újramondásával (ezáltal a mese mindenki számára egyre 

ismerősebb és közelibb lesz). De már az is jó, ha a gyerek bármiképpen részt vesz a mesében: 

állathangokat utánoz velünk, vagy a rendszeresen ismétlődő mondatokat velünk mondja. (A 

szerző két mesét emel ki: A kis vörös tyúk című, feltehetőleg orosz eredetű népmesét, illetve A 

halász és a feleségét). 

 A népmesék az adott nép kultúrájáról is sokat tanítanak a gyerekeknek – ezt erősíti 

meg több tanulmány is. Az egyik szerző, Ariel Elladine (Why teach Fairy Tales in 

Elementary Schools?, 2013), azt jegyzi meg ezzel kapcsolatban, hogy a multikulturális 

Amerikában nagyon hasznos volna a máshonnan származó gyerekeknek mesékkel tanítani az 

amerikai kultúrát; ugyanakkor pedig az amerikai diákok sokat tanulhatnak más kultúrákról a 

népmesék megismerése révén (és erre van is mód, írja, mert az Észak-Amerikában leginkább 

elterjedt népmesék épp Európából valók).  

 Ugyancsak a népmesék kulturális tanító szerepére hívja fel a figyelmet Maria Perez-

Sable29 írása (Discovering the United States through children’s folk literature, 2005). Azt 

mondja, hogy egy nemzet mesekincse ablakot nyit az ott élő emberekre a szokásaikra, a 

hitekre. Kb. 90 (1994 után megjelent) képes mesekönyv áttanulmányozása után úgy látja, 

hogy a jelenleg hozzáférhető mesék között túlnyomó többségben vannak az indián mesék 

(„bennszülött amerikaiak” meséi) – javasolja, hogy ezt a kínálatot lehetőség szerint bővítsék, 

színesítsék. 

 

Ausztrália 

Kerry Mallan30 írásából (The road less traveled. Storytelling and imaginative play, 1996) azt 

tudjuk meg, hogy az iskolák, miközben írni-olvasni tanítanak, nem adnak elég teret a 

képzeleten alapuló szóbeli mesélésnek. Pedig a szóbeliséget és az írásbeliséget (óvoda-iskola) 

nem egyetlen év választja el egymástól: az első iskolai években több teret és hangsúlyt 

kellene adni a szóbeliségnek, hogy a verbális kifejezőkészség megerősödjön, mielőtt a 

gyerektől írásbeli teljesítményt várunk el. A népmesék szerepét ő elsősorban abban látja, hogy 

a fantáziát erősítik, és a mesemondással teret adnak a felébresztett képzelőerőnek. 

(Gyakorlatibb részei is vannak az írásnak, ott pl. a mesei helyszínek vizsgálatát és az arról 

                                                 
29 A szerző a Nyugat-Michigani Egyetemi Könyvtárak Központi Igazgatóságának vezetője. 
30 A szerző az ausztráliai Queenslandi Egyetem oktatója. 
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való beszélgetést javasolja olyan mesék említésével, mint a Rapunzel, a Jancsi és Juliska, 

Hamupipőke, A halász és a felesége, illetve a Piroska és a farkas). 

 

Zárásul az angol nyelvű mesepedagógia teréről: 2015 augusztusában Myths, legends 

and Fairy Tales in Education címmel újra elindul az a kurzus, amelyet immár 19 éve, 

hagyományosan meghirdet a felsőoktatásban tanuló diákoknak (leendő pedagógusnak) egy 

dán egyetem (Norvégiával együttműködésben). A kurzust 2015. augusztus és 2015. december 

között tervezik tartani (gyakorlat és elmélet, megosztva a két ország között: 6,5 hét Dániában, 

6,5 hét Norvégiában). Részletek: https://ucc.dk/international/study-ucc/what-can-i-

study/study-social-education/myths-fairy-tales-and-legends-education 
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A német nyelvterületen Németország tartományi tanterveiben a mese jellemzően az alsó 

tagozatos oktatásban jelenik meg. Sachsen-Anhalt tartomány kultuszminisztérium által kiadott 

tantervében például a német nyelv oktatása kapcsán a 2-4. osztályban, az olvasás tanítása 

területén részkompetenciaként van felsorolva, hogy a tanulóknak mesék sajátosságait fel kell 

tudni fedezni és meg kell tudni nevezni. 4. osztály végére már rugalmasan felhasználható 

alapismeretekkel kell rendelkezniük a tanulóknak a német népmesékről, illetve más népek 

meséiről, pl. Grimm testvérek, Hans Christian Andersen; továbbá a mesék (és helyi mondák) 

ismertetőjegyeiről31.  

Schleswig-Holstein tartomány tantervében32 a német nyelv oktatása kapcsán vezető 

témaként, illetve szakspecifikus témaként szerepelnek a mesék különböző kultúrkörökből 

és/vagy különböző motívumokkal. Az 1-2. osztályban az alapképességek (hallás/odafigyelés, 

beszéd, látás, olvasás, írás) között szerepel, hogy a gyerekek fejlettségi szintjüknek megfelelő 

elbeszélő szövegeket ismernek meg, pl. képeskönyveket, gyerekkönyveket, meséket, más 

kultúrákból és nyelvekből is. A 4. osztályban a mesék mellé társulnak pl. a mondák, fabulák, 

a film és a hangjáték.  

Alsószászország tartománynak a kultuszminisztérium által kiadott 2006-os 

tantervében33 a német nyelv tanítása, az olvasástanítás kapcsán a 2. és a 4. osztályban az 

ismeretek és készségek között szerepel az irodalmi szövegek, pl. mesék olvasása (nyelvjárási 

is). 4. osztályban kompetenciaként szerepel, hogy a tanulók tudjanak szövegeket 

összehasonlítani és elemezni, tudjanak különbözőségeket és hasonlóságokat találni. Az 

ismeretek és készségek között találjuk, hogy a gyerekek tudjanak összehasonlítani egy 

olvasott mesét a mese hangjáték és filmes változatával. Ismerniük kell és fel kell ismerniük 

továbbá szövegtípusokat, pl. a mesét. 4. osztályban az írástanítás kapcsán is felbukkannak a 

mesék. Szabadon is kell tudni fogalmazni, illetve megadott szövegminták alapján kell tudni – 

többek között – mesét írni. 

Bajorország tartomány 2014/2015-ös tanévtől érvényes tantervében34 a német nyelv 

tantárgy oktatása kapcsán megjelenik, hogy a tantárgy járuljon hozzá alsó tagozaton az átfogó 

                                                 
31 http://www.bildung-lsa.de/pool/RRL_Lehrplaene/Entwuerfe/lpgsdeutsch.pdf (2015. június 10.) 
32 lehrplan.lernnetz.de/?DownloadID=2 (2015. június 10.) 
33 http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gs_deutsch_nib.pdf (2015. június 10.) 
34 https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/107/LehrplanPLUS%20Grundschule%20StMBW%20-

%20Mai%202014.pdf (2015. június 10.) 

http://www.bildung-lsa.de/pool/RRL_Lehrplaene/Entwuerfe/lpgsdeutsch.pdf
http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/kc_gs_deutsch_nib.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/107/LehrplanPLUS%20Grundschule%20StMBW%20-%20Mai%202014.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/107/LehrplanPLUS%20Grundschule%20StMBW%20-%20Mai%202014.pdf
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képzési és nevelési célokhoz, többek között az interkulturális neveléshez is, pl. a különböző 

kultúrák meséinek megismertetésén keresztül. A gyerekek figyelmét rá kell irányítani, hogy a 

nyelvi hasonlóságok és különbözőségek mellett léteznek kulturális hasonlóságok és 

különbözőségek is. (Bajorországban jellemzőek az olyan tanulócsoportok, ahol eltérő 

származású és anyanyelvű gyermekek tanulnak együtt.) A kompetenciaelvárások és tartalmak 

között szerepel 1-2. osztályban – mások mellett – az irodalmi szövegek, pl. a mesék olvasása. 

Cél az olvasási tapasztalatok bővítése és az olvasási képesség fejlesztése. A szövegelemzés 

területén a kompetenciaelvárások és tartalmak között szerepel 1-2. osztályban a 

gyermekirodalomban szereplő különböző helyszínek, pl. a mese erdejének a leírása. 3-4. 

osztályban az olvasástanítás során a tanulóknak meg kell tanulniuk különböző szövegfajtákat 

megkülönböztetni, amennyiben kidolgozzák ezek jellemző elemeit és funkcióit, így pl. a 

mesékét. A kompetenciaelvárások és tartalmak között találjuk azonos szövegek különböző 

mediális ábrázolási formáinak összehasonlítását, hasonlóságok és különbségek leírását, pl. a 

mese képeskönyv formában, nyomtatott szöveg változatban, hangjátékként és filmként. A 

diákok a 3-4. osztályban képesek megnevezni egy szövegfajta, pl. a mesék alapvető 

tulajdonságait és képesek megfelelő kérdéseket és elvárásokat megfogalmazni, például ha 

feliratokat/(rész)címeket vagy egy bekezdés elejét elolvassák. A művészeti nevelésben 

(’fantáziavilágok’) is megjelennek a különböző kultúrkörök meséi 1-2. osztályban a bajor 

tantervben; történetek és a mese elemei, pl. cselekvő személyek, idő, helyszín, légkör, 

atmoszféra. 

A 2003-as kiadású osztrák tantervben35 a német nyelv tantárgy oktatása kapcsán 3. 

osztályban szerepel a mese mint olyan irodalmi szöveg, aminek a kapcsán a diákok 

megtapasztalják, hogy a szövegeknek értelmük van, ismeretek, tartalmak nyerhetők ki 

belőlük. Fel kell tudni ismerniük és átélniük a cselekmény egyes részeinek menetét, vissza 

kell tudni adni azt (elmesélni vagy eljátszani) és meg kell érteniük a poént, a csattanót. 

Beszélgetnek egymással a szövegről, az egyénenként különböző hatásairól. Megfogalmazzák 

és megindokolják a saját véleményüket, történeteket/szövegeket szőnek tovább a fantáziájuk 

segítségével. A 4. osztályban bővül a szövegértés, szövegelemzés képessége. A cselekmény, 

                                                 
35 https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/VS7T_Deutsch_3994.pdf?4dzgm2 (2015. június 10.) (Lehrplan 

der Volksschule, Siebenter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische Grundsätze der 

Pflichtgegenstände der Grundschule und der Volksschuloberstufe, Grundschule – Deutsch, Lesen, Schreiben, 

Stand: Juni 2003) 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/VS7T_Deutsch_3994.pdf?4dzgm2
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történés menetét elmesélés vagy játékos, pantomimes ábrázolás formájában vissza kell tudni 

adni.  

 

Honlapok  

 

A pedagógusok gyakorlati mesepedagógiai munkáját segítik német nyelvű honlapok 

is, például a http://www.4teachers.de/?action=show&id=5195. Itt konkrét, többnyire már 

megtartott órák tervezetét lehet olvasni, pl. a mese ismertetőjegyeinek kidolgozásához (5. 

osztály), vagy bevezetés a mesék világába a Holle anyó c. mese segítségével (5. osztály, 

duplaóra). Egy másik tervezet a Rapunzel/Raponc c. mese alapján tanítja meg a gyerekeket a 

történetmesélésre (1-2. osztály).  

A https://www.onilo.de/boardstories/andersens-und-grimms-maerchen-special/ honlap 

az 1-4. osztály számára mutat be meséket kivetíthető képeskönyv formában, minden olvasási 

szint számára, képenként kevés írott szöveggel. A honlap azért született, mert a mesék fontos 

kultúrörökségként a tanterv részei, és a honlap készítői szeretnék a klasszikus és modern 

mesék összetett felhasználási módját lehetővé tenni a pedagógusok számára – angol és német 

nyelven. Illusztrációként szerepeljen itt két kép: 

  

A következő kompetenciákat lehet fejleszteni a honlap ’táblatörténeteivel’: olvasás, írás, 

szociális tanulás, irodalmi tanulás, műfajok, szövegfajták megismerése, a nyelv vizsgálata, 

nyelvtan, beszéd és hallás, reflektálás és megítélés, esztétikai tanulás, képzelőerő fejlesztése, 

interkulturális tanulás, tudás megszerzése, kreativitás, önálló tanulás. A honlapon találunk a 

mese témájához stációkban tanulási forma (Stationsarbeit) számára is feladatlapokat36. A 

                                                 
36 https://www.onilo.de/fileadmin/PDFs_Onilo_Unterricht/Onilo_Maerchen_Stationsarbeit_PDF.pdf (2015. 

június 10.) 

http://www.4teachers.de/?action=show&id=5195
https://www.onilo.de/boardstories/andersens-und-grimms-maerchen-special/
https://www.onilo.de/fileadmin/PDFs_Onilo_Unterricht/Onilo_Maerchen_Stationsarbeit_PDF.pdf
http://www.onilo.de/boardstorys/ansicht/boardstorys/details/boardstory/rotkaeppchen/
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tanórák számára további ötletekkel is szolgál a honlap, pl. a nyelvtanóra keretében lehet 

foglalkozni az 1. múlt idejű formával (Präteritum), mivel a mesék ezt az alakot használják. A 

standard német nyelvben általában három múlt idejű formát különböztetünk meg, de mivel 

bizonyos német nyelvterületeken, valamint a beszélt nyelvben nem használatos az 1. múlt 

idejű alak, ez sok gyereknek nehézséget okoz, gyakorolni kell. Ajánlják más tantárgyak 

bevonását is a német nyelvi órán kívül, pl. rajzórán saját koronát készíthetnek a gyerekek, 

matematikaórán találkozhatnak a mágikus számokkal (prímszámok), vagy környezetismeret 

órán megismerkedhetnek közelebbről a várakkal, kastélyokkal vagy a boszorkányokkal. 

 A http://www.lehrer-online.de/maerchen.php honlap segítséget nyújt a 

pedagógusoknak a mesék produktív használatára. A mesék ugyanis általános iskola 1-6. 

osztályig különösen alkalmasak a cselekvés- és produkcióorientált szövegmunkára. A 

honlapon találunk pl. egy 8 órára kidolgozott projektmunka-tervet is.  

A www.maerchenpaedagogik.de/ (= www.mesepedagógia.de) honlap szerzője és 

fenntartója Dr. Oliver Geister, pedagógus, egyetemi oktató a Münsteri Egyetem (Universität 

Münster) neveléstudományi tanszékén és tanár a Wolbecki gimnáziumban. Németet, 

pedagógiát és zenét oktat. A honlapon általános áttekintőt találunk a mesepedagógiáról, 

emellett értékes tippeket kínálnak a mesék pedagógiai célú felhasználásához – otthonra, az 

óvoda vagy az iskola számára, pl. meseábécét, rengeteg játékos feladatlapot, melyek a 

németen kívül más tantárgyak, mindenekelőtt a művészeti nevelés (rajz) és az ének-zene 

bevonására is impulzusokat adnak; valamint pl. receptet mézeskalács házikó sütéséhez (nem 

csak Jancsi és Juliska számára). Találunk a honlapon információkat és példákat zenés 

mesehangjátékokra és hangjátékzenét is. Geister kifejti, hogy a meséket általában alsó 

tagozaton és a felső tagozat elején tanítják, de amellett érvel, hogy a felső tagozat felsőbb 

évfolyamain, sőt gimnáziumban is megéri mesékkel foglalkozni, főképpen a romantika 

korszakának tárgyalásakor. 

 

Mesepedagógiai Intézet 

 

A németországi Institut für Märchenpädagogik (= Mesepedagógiai Intézet) 

(Hedwigstraße 15, 80636 München, Németország) ilyen néven már nem létezik, átnevezték 

http://www.lehrer-online.de/maerchen.php
http://www.maerchenpaedagogik.de/
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magukat, az új nevük: "Die Sprechwerker" („nyelvművesek”). Fontosnak tartják a szóbeli 

mesélést, a hivatásukat kézművességnek, mesterségnek tekintik. Gyakorlataikat és 

módszereiket effektíven és gyakorlat közelien alkalmazzák és alakítják ki, mert hitük szerint 

mindenki tud jól mesélni, ha megvan a szükséges tudása és gyakorlata hozzá. Hisznek a 

történetmesélés erejében, úgy az üzleti kommunikációban, mint a pedagógiában. A 

mesepedagógia területén képzéseket is kínálnak37, amiket a bajor képzési és nevelési tervhez 

igazítottak. A képzés a következő kurzusokból áll:  

 mesélési/ elbeszélési kompetencia I-III (a szabad történetmesélés képességét 

alakítja ki a ’mozi a fejben’- módszerrel stb.);  

 módszerek I-II (módszertani szeminárium a gyermekek [migrációs hátterűek is] 

interaktív bevonásáról a mesékbe, bábozás, fantáziautazások stb.);  

 életrajzi mesélés/elbeszélés,  

 meseprogramok kialakítása (pedagógiai, didaktikai és praktikus alapismeretek a 

mesével való foglalkozás keretprogramjainak kialakításához óvodában, iskolában, 

felnőttek részére),  

 zárószeminárium, -workshop (többnapos intenzív szeminárium záróvizsgákkal, 

valamint hangképzési kurzus, feedback stb.). 

 

Meseműhely 

 

A Wolbecki Meseműhelyt (Wolbecker Märchenwerkstatt) 2013-ban alapította Oliver Geister. 

A kezdeményezés célja, hogy a mesekultúrát ápolja és továbbfejlessze. A wolbecki régióban 

mesepedagógiai foglalkozásokat kínálnak (oktatási anyagok, írásműhely, hangjáték-készítés, 

meseprezentáció). Foglalkoznak mesepedagógiai kutatással is (mesepedagógiai ötletek és 

koncepciók fejlesztése, a mesepedagógia történetének kutatása). Céljuk továbbá a wolbecki 

régió meséinek és mondáinak gyűjtése, mesélése és továbbfejlesztése. Az együttműködő 

partnerek között találunk gimnáziumot, tanárt, zenészt, lüdinghauseni mesemondót, meseírót, 

könyvkiadót, grafikusművészt, lektort.38 

 

                                                 
37 http://www.die-sprechwerker.de/ausbildung/m%C3%A4rchenp%C3%A4dagogik/ (2015. június 10.) 
38 http://www.wolbeckermaerchenwerkstatt.de/ (2015. június 10.) 

http://www.die-sprechwerker.de/ausbildung/m%C3%A4rchenp%C3%A4dagogik/
http://www.wolbeckermaerchenwerkstatt.de/
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Mesemúzeumok 

 

Brüder Grimm-Haus und Museum Steinau (Steinau an der Straße) 

Brüder Grimm- Museum Kassel (Kassel) 

Deutsches Märchen- und Wesersagenmuseum Bad Oeynhausen (Bad Oeynhausen) 

Hauff’s Märchenmuseum (Baiersbronn) 

 

Forrás: Geister 2014: 138. 

 

Könyvek, tanulmányok, előadások 

 

Dr. Oliver Geister a Kleine Pädagogik des Märchens (= A mese kis pedagógiája) c. 

144 oldalas könyv szerzője. A kötet a neves Schneider Verlag Hohengehren kiadónál jelent 

meg. A könyv áttekinti a mese műfaját, a Grimm fivérek tevékenységét és a mesepedagógia 

történetét. Részletesen elemzi a modern mesepedagógia különböző aspektusait – mindezt 

rengeteg praktikus, jól használható tippel és ötlettel a pedagógiai gyakorlat számára (otthoni 

nevelés, óvoda, iskola, alsó és felső tagozat). Célközönsége a szülők, óvodapedagógusok, 

tanárok és hallgatók. Külön fejezet szól a nevelésről a mesében: Hogyan nevelik a gyerekeket 

a különböző mesékben? A könyv utolsó fejezete a mesepedagógia és a médiakompetencia 

kapcsolatát elemzi. 

Kay Lorenz 2012-ben tartott előadást az első Lüneburgi meseszimpóziumon Märchen 

in der Pädagogik (= Mesék a pedagógiában. Többdimenziós tanulástámogatás mesék által) 

címmel39. Németországban több városban is szerveznek mesenapokat, ez az előadás a 

lüneburgi mesenapokon (http://www.maerchentage-lueneburg.de/) hangzott el, de pl. 

Schleswig városban is tartanak mesenapokat (http://schleswiger-maerchentage.de/). Ezek 

mesemondó fesztiválok, de tudományos előadások is elhangzanak, workshopokat is tartanak, 

a mesemondók pedig iskolákba és óvodákba is ellátogatnak. Kay Lorenz előadásában kitér 

arra, hogy a mesék a pedagógiai alkalmazásban fejlesztik 1) a nyelvet, 2) a szociális 

                                                 
39 http://www.maerchentage-

lueneburg.de/phpWCMS/Downloads/M%C3%A4rchen%20in%20der%20P%C3%A4dagogik%20-

%20Workshop.pdf (2015. június 10.) 

http://www.maerchentage-lueneburg.de/phpWCMS/Downloads/M%C3%A4rchen%20in%20der%20P%C3%A4dagogik%20-%20Workshop.pdf
http://www.maerchentage-lueneburg.de/phpWCMS/Downloads/M%C3%A4rchen%20in%20der%20P%C3%A4dagogik%20-%20Workshop.pdf
http://www.maerchentage-lueneburg.de/phpWCMS/Downloads/M%C3%A4rchen%20in%20der%20P%C3%A4dagogik%20-%20Workshop.pdf
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kompetenciát, alapvető értékek közvetítése által és 3) a rezilienciát belső erőforrások 

megteremtése által. Járulékosan fejleszti még a mesehallgatás a fantáziát, felkelti a tanulási 

kedvet, és a mesék jó eszközei az integrációnak is. Mindezek okán a mesék, a velük való 

foglalkozás a hivatalos tanterv részei kell, hogy legyenek az általános iskolában. A 

„Sprachlos” (= néma, szótlan) nevű projekt Berlinben kezdődött 2005-ben egy olyan általános 

iskolában, ahol a gyermekeknek 90%-a migrációs hátterű, egyáltalán nem vagy csak nagyon 

keveset beszéltek németül, alig tudtak 10 percig nyugodtan ülni és koncentrálni az órákon. 

Professzionális mesemondók látogattak el az iskolába, kezdetben egyszer egy héten, először 

csak meséltek, majd lassanként vezették rá a gyerekeket az önálló mesélésre. Két év múlva a 

diákok végig tudták ülni a 45 perces órákat, sokuk bonyolult meséket tudott saját szavaival 

elmesélni, nyelvi kompetenciájuk pedig meglepő módon nagymértékben fejlődött40.  

Arnica Esterl A gyermeknek mese kell!41 c. tanulmányában károsnak tartja a mesék 

filmes formában történő feldolgozását, mert: „A legtöbb film- és TV-feldolgozásban a mesék 

az üres szórakoztatás szintjére süllyednek. Ebben a folyamatban sajnos még olyanok is részt 

vesznek, mint maga a mainzi Olvasás Alapítvány, amely reklámozza a „Simsala Grimm” 

mesekampányt, egy olyan rajzfilm-sorozatot, […] amelyben a Grimm-mesék a 

felismerhetetlenségig eltorzultak, a kecskegidákról szóló mesében pl. a farkas vegetáriánus 

lesz.” Ugyanakkor ír a mesék varázslatos erejéről, melyek a gyermek segítségére vannak a 

megismerésben és tájékozódásban. „[…] az iskoláskorig terjedő első években nincs 

szükségük kétértelműségre, karikírozásra, csakis tiszta viszonyokra. Az ilyenfajta 

egyszerűséget és tisztaságot igénylik, ez köti őket teljes szimpátiával a hősökhöz, akikkel 

átélnek minden veszélyt, fáradságot, bonyodalmat, miközben teljes bizonyosságban vannak 

afelől, hogy végül minden jóra fordul. Hogy ez a valóságban természetesen nem mindig így 

van, azt a felnövekvő gyermek idővel egyre erősebben éli és ismeri meg. De ezzel a fájdalmas 

folyamattal nagyobb belső biztonsággal és erővel küzd meg, ha kisgyermek korában már 

megélte és bensőjébe emelte, hogy jó a gyengék mellett kiállni, helyes dolog nem 

naplopóként végigcsalni az életet, le tud győzni az ember sárkányokat és óriásokat is, és a fele 

                                                 
40 l. még: http://www.erzaehlen.de/erzaehlen.de/Wardetzky_Sprachlos_files/Wardetzky_Sprachlos_1.pdf (2015. 

június 11.) 
41 magyar nyelvű fordítás: http://vaciwaldorf.hu/iras.php?id=5 vagy 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=832 (2015. június 10.) 

http://www.erzaehlen.de/erzaehlen.de/Wardetzky_Sprachlos_files/Wardetzky_Sprachlos_1.pdf
http://vaciwaldorf.hu/iras.php?id=5
http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=832
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királyságot és hozzá a szép királylányt a kicsi, a gyenge és a buta is elnyerheti, ha bátorság 

van a szívében és igaz úton jár.” 
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NÉPMESÉK A TANTERVEK ÉS TANKÖNYVEK TÜKRÉBEN 
 

Koósné Sinkó Judit 

 

Dokumentumelemzés: hogyan jelennek meg a népmesékhez kapcsolódó tudástartalmak a 

Nat-ban (kiemelten az alsó tagozat, a magyar nyelv és irodalom valamint az erkölcstan és 

etika tantárgyak esetében), az Óvodai Nevelés Alapprogramjában, valamint a hivatalos 

tankönyvlistán szereplő tankönyvekben.  

 

A népmese örök. Örök az óvodában, örök az iskolában, és örök még felnőtt korban is. 

Egészségesen akkor tudunk fejlődni lelkileg és testileg is, ha mesék között növünk fel. De 

mekkora szerepet kap az óvodában és az iskolában a népmese? Kellő hangsúlyt fektetnek-e a 

tantervek és a tankönyvek 40 évre visszatekintve erre a műfajra? Dokumentumelemzésemben 

ezekre a kérdésekre keresem a választ, vizsgálva követelményrendszereket, fejlesztési 

feladatokat, irodalmi szövegeket és tartalomjegyzékeket. 

 

Az óvodai alapprogramok vizsgálata 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjaiból két programot vizsgáltam meg. Az 1996-os és 

a 2012-es óvodai alapprogram között a mesélés és a kitűzött célok és feladatok tekintetében 

semmiféle különbség nincs. 

Mindkét dokumentum az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

között említi a mesélést. Céljául tűzi ki, hogy mesékkel formálja az óvodás gyermek 

szemléletmódját, világképét, feloldja és megoldja a kisgyermekek szorongásait. A mesékben 

előforduló mágikus világkép, a csodák és átváltozások ráébresztik őket a pszichikai 

realitásokra és a megismerési törekvésekre. A gyermek személyes kapcsolatba kerül a 
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mesélővel, mely biztonságérzetet ad neki, a belső képalkotás világa fejlődik, mely a gyermeki 

élményfeldolgozás legfontosabb formája. A mindennapos mesélés az óvodás mentális 

higiénéjének is elengedhetetlen része. Mivel az óvodai nevelés célja a külső világ tevékeny 

megismerése is, így cél a helyi hagyományok, néphagyományok és szokások értékeinek 

átadása, melyben a népmesék nagy szerepet játszanak. 

 

Az iskolai tantervek vizsgálata 

Az 1978-as tanterv mérföldkő volt a közoktatásban. Számtalan olyan változást hozott, mely 

jól vagy rosszul, de megreformálta az oktatási rendszerünket. A népmesékkel kapcsolatban 

sok előremutató, és azok fontosságát is kifejező előírást tartalmazott, mely az 1981-es és az 

1990-es tantervben sem változott. Az esztétikai nevelés területén megjelent a mesékkel való 

tantárgyi koncentráció, ezek illusztrálása, formákkal és színekkel a hangulatok kifejezése. Cél 

volt továbbá a dramatizált megjelenítés, a mozgás esztétikai szépségének megéreztetése, és 

ezeken keresztül a példamutató emberi magatartás szépségének felismertetése is. 

Első osztályban elsősorban a mesék hallgatása, azok reprodukálása, majd megjelenítése 

bábokkal és utánzó mozgásokkal volt a kitűzött cél. A gyerekeknek mesenapló készítését írta 

elő a tanterv, melyben a mese címét, a szereplőkről néhány szót, és az illusztrációkat kellett 

elkészíteniük. A tanterv buzdította őket a rádióban hallott vagy a tévében látott mese 

elolvasására, és ezekről kötetlen beszélgetés lefolytatására. 

Követelmény volt az első osztály végére, hogy a gyerekek meg tudják nevezni és össze tudják 

gyűjteni az olvasott mesékben előforduló szereplőket, csodálatos lényeket, állatokat és 

embereket. 

Második osztályban az olvasástechnika szintjének megfelelően egy oldal terjedelmű 

érzelemre, értelemre és képzeletre ható népköltészeti alkotás olvasását írta elő a tanterv. 

Ösztönözte a gyerekeket önállóan választott mese elolvasására és bábozására, letéve ezzel a 

szép mesélés alapjait. 
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A követelményekben 3-4 mondatos összefoglalókat kellett készíteniük az olvasott 

történetekről, véleményt alkotniuk a szereplők magatartásáról, előírta a realisztikus és 

tündérmesék megkülönböztetését, vizsgálta az eseménysort, szereplőket, helyszíneket, 

próbatételeket, kezdő és befejező nyelvi fordulatokat. 

Harmadik osztályban egy-másfél oldalas értelemre és hangulatra ható mese olvasása volt az 

elvárás. A beszédművelés részterületén belül elvárta a gyerekektől a műfajnak megfelelő 

meserészlet elmondását utánmondással, majd önállóan is, érzékeltetve a túlzásokat és a 

szereplők jellemét. Vizsgálta továbbá a mesék címét, előírta a szöveg önálló tanulását és a 

tartalommondást képsor, vázlat vagy emlékeztető szavak segítségével. Mesék hangulati 

aláfestéséhez képeket és zenéket válogattatott a tanterv. 

Követelményként megfogalmazta a népmesék keletkezésének és elterjedésének ismeretét, 

hogy a népmesék a nép vágyát fejezik ki, és a főhőst mindig csodás elemek segítik, elvárta 

továbbá, hogy a gyerek képes legyen szereplők és próbatételek megadásával szóban és írásban 

mesét alkotni. 

Negyedik osztályban tovább bővült a népmesék fajtáinak köre, a realisztikus és tündérmesék 

mellé a tréfás mesét is megtanította. Megkezdődött az önálló mesealkotás, reális témakörben 

vagy fantázia alapján, melyekhez tudnia kellett a gyereknek önállóan vázlatot készíteni. 

Ezek a tantervek különösen fontosnak tartották a magyar népmesék tanítását, azok 

megszerettetését és az életkornak megfelelően módszertani ajánlásokkal látták el a 

pedagógust. Ezen tantervek módszertani sokszínűsége és változatossága még a mai napig 

hatással van az oktatás és a nevelés folyamatára, különösen az idősebb tanítók körében. 

 

Az első Nemzeti alaptantervünk 1995-ben ugyan hatalmas változást eredményezett az oktatás 

és nevelés folyamatának szabályozásában, a vizsgált téma ismeretanyagában azonban keveset, 

szemléletében viszont lényegesen többet hozott. Műveltségi területetekben gondolkodott, 

tantárgyakat nem írt elő, az általános fejlesztési követelményeket elsőtől hatodik osztályig, a 

részletes követelményeket pedig az elsőtől a negyedik évfolyamig fogalmazta meg. Az 
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általános fejlesztési követelményeken belül az epikai művek tanítását, ezen belül a 

népköltészeti alkotások olvasását és segítséggel történő feldolgozását írta elő. Ez a tanterv 

említette először a megértést támogató szövegelemző műveletek használatát, következtetések 

megfogalmazását. Az egyéni befogadást állította a középpontba azzal, hogy a mű szövegére 

és a mű hatására irányuló figyelem fejlesztésére (képzettársítások, belső képek, érzelmi 

tapasztalatok előhívása) helyezte a hangsúlyt. A negyedik évfolyam végére a mesék 

tartalmának globális feldolgozása volt a célja, az irodalmi ismeretek azonban – hasonlóan a 

korábbi tantervekhez – szinte azonosak voltak azokkal. Vizsgálta a keletkezéseket, műfajokat, 

mesetípusokat, amiben azonban többet nyújtott, az a tettek motívumainak keresése és azok 

értékelése volt. 

A 2003-as Nemzeti alaptantervben a fejlesztési feladatok szerkezete átalakult. Nincsenek az 

általános fejlesztési illetve a részletes követelmények külön megfogalmazva. Az 1-4. osztályt 

egy önálló egységként kezelte a tanterv. Az Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

alcím alatt az elsajátítandó tananyag kevésbé konkrét volt, mint az 1995-ös Nat leírása. 

Mindössze a következő előírásokat tartalmazta: - rövidebb epikai művek, népköltészeti 

alkotások olvasása, - történetek főszereplőinek azonosítása, - törekvés a történet idejének és 

helyszínének azonosítására, a cselekmény kezdő- és végpontjának megállapítására. Említést 

tett továbbá a dramatizált formák (meserészletek) olvasására illetve előadására. 

Elgondolkodtató, hogy míg az 1995-ös Nat mekkora hangsúlyt fektetett az egyéni olvasat 

kialakítására, a belső képalkotó képesség fejlesztésére, addig ebben az alaptantervben 1-4. 

osztályban erre nem is tesz említést, csak a szó szerinti megértést szorgalmazza az alábbi 

előírással. „A mű közvetlenül adódó (szó szerinti) jelentésének megfogalmazása.” Az 

ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése alcím alatt sem találunk 

egyetlen olyan utalást sem, melyek a mesék olvasását kezdeményeznék és szorgalmaznák. 

A 2007-es Nemzeti alaptanterv kevés változást hozott a 2003. évi tantervhez képest, de az 

abban általam hiányolt egyéni vélemény és olvasat fontosságának hangsúlyozására ez a 

tanterv egy rövid mondattal ismét kísérletet tett. Az Olvasás, írott szöveg megértése 

alpontjába belekerült egy mondat, melyben a szerzői álláspont azonosítása mellett a 
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mondottakhoz való viszony értékelését és a vélemény bírálatát szorgalmazták a tanterv írói, 

átírói. 

A 2012-es, ma is érvényben lévő Nat bár alapjaiban megfelel a 2007-es alaptantervnek, 

középpontjába mégis a kreatív folyamatok támogatása (képzelet, jelentésalkotás) kerül. Már 

az alsó tagozatos részben is igyekszik módszertani ajánlásokat mutatni, előtérbe helyezve az 

élménytechnikai eljárásokat. 

 

A tankönyvcsaládok vizsgálata 

A vizsgált tankönyveket igyekeztem úgy összeválogatni, hogy 1978-tól egészen napjainkig a 

37 év minden időszakából legyen vizsgált dokumentum. Figyelembe vettem még a programok 

sokszínűségét, és azt is, hogy melyek az elmúlt évtizedek illetve a jelen legnépszerűbb 

tankönyvei. Minden vizsgált könyvben megnéztem az olvasókönyvi szövegek számát, majd 

ehhez képest számszerűen és százalékosan is igyekeztem megadni, hogy milyen számban 

fordulnak elő magyar, illetve más népek meséi a könyvekben. A könyvek önálló vizsgálata 

után törekedtem arra, hogy bemutassam, melyek a legnépszerűbb magyar népmeséink az 

olvasókönyvekben és azt is, hogy hány nemzet sorakozott fel az olvasókönyv lapjain, hogy 

kultúráját és hagyományait bemutassa a magyar gyerekeknek. 

 

Romankovics tankönyvcsalád (1978) 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Az 

olvasókönyvi 

szövegek 

száma 

116 194 177 229 

A magyar 

népmesék 

száma 

6 (5,17%) 14 (7,21%) 4 (2,25%) 9 (3,93%) 
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Más népek 

meséi 
- (0%) 4 (2,06%) 3 (1,69%) 2 (0,87%) 

A más népek meséi között 9 nemzet meséje található egyenlő eloszlásban: német, japán, 

kínai, angol, észt, finn, francia, román és orosz. 

Szembetűnően kevés, különösen az 1. és a 3. évfolyamon a magyar népmesék száma, de a 

más népek meséi közül is nagyon keveset sorakoztat fel a vizsgált könyv. 

 

Apáczai tankönyvcsalád 

 
1. osztály 

I-II. kötet 
2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Év 1993 2006 1993 2005 1993 2010 1993 2010 

Az 

olvasókön

yvi 

szövegek 

száma 

115 115 161 186 172 184 196 181 

A magyar 

népmesék 

száma 

8 

(6,95%) 

8 

(6,95%) 

11 

(6,83%) 

16 

(8,6%) 

11 

(6,39%) 

9 

(4,89%

) 

10 

(4,59%) 

11 

(6,07%) 

Más 

népek 

meséi 

(0%) (0%) 5 (3,1%) 
6 

(3,22%) 

7 

(4,06%) 

4 

(2,17%

) 

2 

(1,02%) 

5 

(2,77%) 

A más népek meséi között 15 nemzet meséje található. Kínai (2 db) és egy-egy darab található 

az angol, német, szlovén, spanyol, nigériai, burját, francia, cigány, szlovák, orosz, japán és az 

észt népek meséi közül. Két olyan mese fordul elő, amely nem nép, hanem származási hely 

megnevezésével lett ellátva (afrikai). 

Minden évfolyamon azért végeztem el a vizsgálatot két különböző évjáratú tankönyvvel, mert 

ez a tankönyvcsalád rengeteg átdolgozáson ment keresztül. Így kíváncsi voltam arra, hogy a 
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szerzők törekedtek-e az évek alatt a népmesék számának növelésére. Az adatokat vizsgálva 

kismértékű javulás majdnem minden évfolyamon látható. Kivételt képez ez alól a 3. 

évfolyam, ahol a magyar népmesék és a más népek meséinek száma is csökkent. 

 

Báder-Boldizsár-féle tankönyvcsalád 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Az 

olvasókönyvi 

szövegek 

száma 

76 167 195 154 

A magyar 

népmesék 

száma 

11 (14,4%) 14 (8,38%) 12 (6,15%) 6 (3,89%) 

Más népek 

meséi 
- (0%) 7 (4,19%) 26 (13,33%) 4 (2,59%) 

A más népek meséi között 18 nemzet meséje található. Ezek a következők: német (7 db), 

indián (5 db), indiai (3 db), lengyel (2 db), francia (2 db), szlovák (2 db), észt (2 db), eszkimó 

(2 db), illetve egy-egy darab szamojéd, perzsa, votják, arab, üzbég, koreai, kasmír, görög, 

mongol és cigány. Két olyan mese fordul elő, amely nem nép, hanem származási hely 

megnevezésével lett ellátva (afrikai). 

Természetesen szembetűnő, különösen az 1., 2. és 3. évfolyamon mind a magyar népmesék, 

mind a más népek meséinek magas száma, mely valószínűleg a szerző (Boldizsár Ildikó) 

mese iránti elköteleződését mutatja. 

 

Földvári Erika tankönyvcsaládja 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Az 76 207 202 217 
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olvasókönyvi 

szövegek 

száma 

A magyar 

népmesék 

száma 

11 (14,4%) 13 (6,28%) 19 (9,4%) 11 (5,06%) 

Más népek 

meséi 
- (0%) 8 (3,86%) 9 (4,45%) 7 (3,22%) 

A más népek meséi között 15 nemzet meséje található. Ezek a következők: mongol (2 db), 

zürjén (2 db), török (2 db), angol (2 db), német (2 db), lapp (2 db), lengyel (2 db), illetve egy-

egy darab ukrán, norvég, indiai, abház, tadzsik, görög, cseremisz, csukcs. Egyetlen olyan 

mese fordul elő, amely nem nép, hanem származási hely megnevezésével lett ellátva 

(szibériai). 

Egyértelműen kimutatható, hogy mind magyar, mind a más népek meséiből ez a 

tankönyvcsalád tartalmazza a legtöbbet. 

 

Meixner tankönyvcsalád 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Az olvasókönyvi 

szövegek száma 
56 37 122 110 

A magyar 

népmesék száma 
- (0%) 4 (10,8%) 5 (4,09%) 6 (6,45%) 

Más népek 

meséi 
- (0%) 7 (18,9%) 5 (4,09%) 6 (6,45%) 

A más népek meséi között 6 nemzet meséje található. Ezek a következők: német (10 db), 

francia (2 db), egy-egy darab norvég, olasz, ujgur és török. Két olyan mese fordul elő, amely 

nem nép, hanem származási hely megnevezésével lett ellátva (afrikai és keleti). 
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A könyvekben kevés a magyar népmese, a más népek meséi azonos vagy nagyobb számban 

fordulnak elő. 

 

Kísérleti tankönyvcsalád 

 
1. osztály 

I-II. kötet 

2. osztály 

I-II. kötet 
3. osztály 4. osztály 

Az 

olvasókönyvi 

szövegek 

száma 

76 136 megjelenés alatt megjelenés alatt 

A magyar 

népmesék 

száma 

11 (14,4%) 9 (6,61%) megjelenés alatt megjelenés alatt 

Más népek 

meséi 

1 (1,3%

) 
10 (7,35%) megjelenés alatt megjelenés alatt 

A más népek meséi között 8 nemzet meséje található. Ezek a következők: lengyel (2 db), 

kínai (2 db), illetve egy-egy darab cigány, tatár, horvát, német és görög. Egyetlen olyan mese 

fordul elő, amely nem nép, hanem származási hely megnevezésével lett ellátva (afrikai). 

A magyar népmesék száma - különösen az elsős olvasókönyvekben – nagyon magas, ami 

nagyon örvendetes a jövőre nézve. 
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Összességében elmondható, hogy az olvasókönyveink szövegeit áttekintve aránytalanul kevés 

a népmesék száma, és különösen szomorú tény az, hogy a magyar népmesék is kis számban 

szerepelnek csak a tankönyvek oldalain. Első osztályban a hang- és betűtanítás időszakát 

követően 3 tankönyvben (Földvári, Báder, Kísérleti) nagyon magas, 14,4% a magyar 

népmesék aránya, mindhárom tankönyvben 11 népmesénket olvashatják a gyerekek. Ahogy a 

diagramon is látható, a második és a harmadik évfolyamon találkoznak a gyerekek a legtöbb 

népmesével, negyedik osztályban túlnyomó többségben már történelmi olvasmányokat 

olvasnak. A 2. évfolyamon 6-10% a tankönyvekben az előfordulási arány, egyetlen kivétel ez 

alól Meixner Ildikó könyve, mely 10,8%-ban tartalmaz népmeséket. A 3. évfolyamon nagyon 

egyenlőtlen az eloszlás a tankönyvcsaládok között. Legkevesebb népmesével a Romankovics-

féle olvasókönyvben találkozhatunk (4 db, 2,25%), a legmagasabb arányban a Földvári-féle 

könyvekben (19 db, 9,4%) fordulnak elő a magyar népmesék. A negyedik évfolyam 
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Magyar és más népek meséi az olvasókönyvekben
összefoglaló táblázat

A magyar népmesék száma Más népek meséi egyéb szöveg
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százalékosan a legegyenletesebb eloszlású. Legkevesebb magyar népmese a Boldizsár-féle 

könyvben található (3,89%), legmagasabb arány pedig (6,45%) a Meixner-féle könyvben. 

Olvasókönyveinkben az volna a megnyugtató véleményem szerint, ha minden kimutatásban 

15-20%-ot olvashatnánk a magyar népmesék számát tekintve. 

 

A  leggyakrabban előforduló magyar népmesék az egyes évfolyamokon 

1. osztály: 1. A sajtot osztó róka (4 tankönyvben), 2. A kiskutya meg a szamár (3 

tankönyvben), 3. A róka és a kácsák (3 tankönyvben), 4. Fordulj vissza Te! Két kicsi kecske 

Két kecske találkozott egy pallón (3 tankönyvben, de 3 különböző címmel jelent meg ugyanaz 

a népmese), 5. A kismalac meg a farkasok (2 tankönyvben), 6. Kinek köszönt a szegény 

ember? (2 tankönyvben) 

2. osztály: 1. Az okos lány (4 tankönyvben), 2. Furulyavevés (3 tankönyvben), 3. A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja (3 tankönyvben), 4. Égig érő mesefa (2 tankönyvben), 5. Ugorjunk 

árkot! (2 tankönyvben) 

3. osztály: 1. Ludas Matyi (2 tankönyvben), 2. Az aranyparázs (2 tankönyvben), 3. A 

megfelezett ajándék (2 tankönyvben) 

4. osztály: A rátóti csikótojás (3 tankönyvben) 

  

Más népek meséinek gyakorisága olvasókönyveinkben 

A vizsgált tankönyvekben 42 különböző nemzet meséi találhatóak meg az alábbi előfordulási 

arányban. 

1. német: 25 népmese, 2. kínai, lengyel, afrikai: 6-6 népmese, 3. indián: 5 népmese, 4. indiai 

és francia: 4-4 népmese, 5. angol, orosz, török, cigány, mongol, görög: 3-3 népmese, 6.  olasz, 

japán, zürjén, lapp, norvég, eszkimó, szlovák, észt: 2 népmese,  a többi nemzet egy-egy 

népmesével képviselteti magát. 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 5-8. osztály 

Az alsó tagozatos vizsgálódások után feltártam az 5-8. osztály tananyagstruktúráját, 

melyekhez szintén az 1978-as, 1981-es, 1990-es Általános iskolai nevelés és oktatás tervét 

használtam. Majd következett az 1995-ös, a 2003-as, a 2007-es és a 2012-es Nemzeti 

alaptanterv vizsgálata és összehasonlítása az előző évek alaptanterveivel. 

Az 1978-as, 1981-es illetve 1990-es tantervekben változtatások nincsenek, 

tananyagrendszerében a három tanterv egységes. Népmesékkel kapcsolatos tananyag az 5. 

évfolyamon fordul elő nagy számban. Az irodalmi olvasmányok közül kötelezően előírták a 

tantervek a Fehérlófia, Tündérszép Ilona és Árgyélus, valamint az Okos lány c. magyar 

népmese olvasását és 2-3 szabadon választott csalimese ismeretét. 

Az irodalomelméleti anyagban cél volt a mesehős és az elbeszélés szereplőjének 

összehasonlítása, hogy a mesehősre a biológiai törvények nem érvényesek, meghal, de 

varázslatra újjáéled, és örökkévaló életet nyer. Ismernie kellett továbbá a tanulónak, hogy a 

mesékre az időnélküliség is jellemző, nincs feloldhatatlan konfliktus, a jó pedig minden 

esetben győzedelmeskedik. A fogalmazási ismeretek előírták a mesemegjelenítést bábbal 

illetve a meseillusztrációkhoz vagy megadott motívumokra önálló mesealkotást. Ajánlott 

olvasmány az 5. évfolyamra egy mesegyűjtemény megismerése volt. 

6. osztályban már nem volt jellemző a népmesékkel való foglalatoskodás, a tantervek egyetlen 

helyen említették Arany János Toldijának tanításánál, hogy vessék össze Toldi alakját a 

népmesék jellegzetes alakjaival. 

A 7. és a 8. osztályban népmesékkel kapcsolatos tantervi leírás nem található. 

Az 1995-ös Nat részletes követelményekben fogalmazta meg, hogy milyen elvárásokkal 

találkozik a gyermek a 6. osztály végéig. Az irodalomolvasásban előírta a tanterv a különböző 

mesetípusok olvasását, a népköltészet és műköltészet megkülönböztetését néhány jellemző 

jegy alapján. Az irodalmi kifejezésformák között foglalkoztak a szereplők rendszerével, a 

főhős életútjával, a cselekmény menetével, valamint a mű kezdő és záró formuláival. 
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Ötletesség és módszertani sokszínűség jellemezte az összeállított anyagot, mely segítette a 

tanulókat a belső képek és képzetek előhívásában. A 2003-as és 2007-es Nat alapjaiban nem 

hozott változást az 1995-ös tantervhez képest. 

Bár a 2012-es Nat lexikális anyagában nem változott a 2007-eshez képest, módszertani 

sokszínűsége mégis kiemeli az utóbbi évek tantervei közül. Különös figyelmet szentel a 

kreatív írásra és a kooperatív tanulásszervezés ösztönzésére. A magyar népmesék mellett 

szorgalmazza a hazai nemzetiségek és más népek meséinek olvasását. 

 

A tankönyvcsaládok vizsgálata 

Mivel a felső tagozatban a tantervek már nem fordítanak kellő hangsúlyt a népmesék 

tanítására, így két tankönyvcsaládból vizsgáltam kizárólag 5. és 6. osztályos tankönyveket. 7. 

és 8. osztályban semmiféle tantervi előírás nincsen a magyar vagy más népek meséinek 

tanítására, ezért ezek vizsgálatától eltekintettem. 

Alföldy Jenő: Irodalom 5. 

A 25 irodalmi műből 3 db magyar népmese van, ezek a következők: Fehérlófia, Tündérszép 

Ilona és Árgyélus, Csalimese. Megfigyelhető, hogy az 1978-as tantervben előírt népmesék 

találhatóak meg ebben a tankönyvben. 

Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom szöveggyűjtemény 10-11 éveseknek 

A szöveggyűjteményben 107 db irodalmi mű található, melyekből 8 db a magyar népmese, ez 

7,47%-os arány, és 4 db a külföldi, mely 3,73%. A Tündérszép Ilona és Árgyélus és a 

Fehérlófia című mesék mellett találunk olyan népmeséket is, melyekkel a gyermekek már az 

alsó tagozatban is találkozhattak (pl. Az égig érő paszuly). 

Alföldy Jenő: Irodalom 6. 

A 42 db műből 1 db székely népmese olvasható, ez a János diák. A könyv több népköltészeti 

műfajjal ismerteti meg a gyerekeket (pl. népdalok, kesergők, bujdosó énekek, balladák). 
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Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom szöveggyűjtemény 11-12 éveseknek 

A szöveggyűjteményben népmesék nem találhatóak, csak népballadák és népmondák. 

 

A népmesék helye az erkölcstan tanításában 

Az erkölcstan tanítását először a 2012-es Nemzeti alaptanterv írta elő. A tantárgy fejlesztési 

követelményeit, valamint a közműveltségi tartalmait az Ember és társadalom, a Magyar nyelv 

és irodalom, az Életvitel és gyakorlat, a Művészetek, valamint az Ember és természet 

műveltségterületek tartalmába építi bele. Tankönyveiben kevés magyar népmesével 

találkozunk. 

1-2. osztály: 2 népmesét olvasnak a gyerekek. A két kicsi kecske c. magyar népmesét, mely az 

egyik legismertebb első osztályos mese az olvasókönyvben több címvariációval. Ez a mese az 

ön- és társismeret fejlesztését célozza. A másik a Hogyan lett a Nap az égen? c. ausztrál 

népmese, amely a környező világ megismerését segíti. 

3. osztály: egyetlen kínai népmese van a tankönyvben A kétméteres evőpálcikák címmel. Ez a 

mese a Milyen vagyok? Milyennek látnak engem? témát segít feldolgozni. 

A 4. osztály tankönyvében Az égig érő fa c. magyar népmesét olvashatják a gyerekek, 

valamint népmesei motívumok felhasználásával mesét is kell alkotniuk önállóan. 

 

Zárógondolatok 

Ahogyan az eredmények is mutatják, együtt élünk a népmesékkel, de nem fordítunk rájuk 

kellő időt, pedig hatalmas kincset jelentenek a magyar nemzet kultúrájában. Különösen az 

alsó tagozatos oktatás és nevelés folyamatában kellene sokkal nagyobb hangsúlyt kapniuk, 

melyhez az első lépcsőfokot az jelenthetné, ha a tanterveinkben is és a tankönyveinkben is 

nagyobb teret kaphatnának. 
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Melléklet: Az elemzett tantervek és olvasókönyvek jegyzéke 

 

Tantervek 

Általános iskolai nevelés és oktatás terve, Oktatási Minisztérium 1978, Budapest 

Általános iskolai nevelés és oktatás terve, Művelődési Minisztérium 1981, Budapest 

Általános iskolai nevelés és oktatás terve, Művelődési Minisztérium 1990, Budapest 

Nemzeti alaptanterv, Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1995, Budapest 

Nemzeti alaptanterv, Oktatási Minisztérium 2003, Budapest 

Nemzeti alaptanterv, Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007, Budapest 

Nemzeti alaptanterv, Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012, Budapest 

 

Tankönyvek 

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Meixner Ildikó (1993): Olvasókönyv 

az általános iskola 1. osztálya számára, Romi-Suli Kiadó, Mogyoród 

Varga Domokos – Dr. Csulák Mihály – Fábiánné dr. Kocsis Lenke – Dr. Fábián Zoltán 

(1991): Olvasókönyv az általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest 

T. Aszódi Éva – Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna – Tarbay Ede (1983): Olvasókönyv 3. 

osztály, Tankönyvkiadó, Budapest 

T. Aszódi Éva – Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna (1985): Olvasókönyv 4. osztály, 

Tankönyvkiadó, Budapest 

 

Esztergályosné Földesi Katalin (1993, 2006): Az én ábécém, Apáczai Kiadó, Celldömölk 
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Esztergályos Jenő (1993, 2006): Első olvasókönyvem, Apáczai Kiadó, Celldömölk 

Nyíri Istvánné (1993, 2005): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. évfolyam, Apáczai Kiadó, 

Celldömölk 

Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné (1993, 2010): Hétszínvirág olvasókönyv 3. évfolyam, 

Apáczai Kiadó, Celldömölk 

Báthori Anna Zsuzsanna – Bárány Jánosné – Nagyné Bonyár Edit (1993, 2010): Hétszínvilág 

olvasókönyv 4. évfolyam, Apáczai Kiadó, Celldömölk 

 

Báder Ilona (1999): Ábécés olvasókönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Boldizsár Ildikó (2002): Irodalmi olvasókönyv 2. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Boldizsár Ildikó (2002): Irodalmi olvasókönyv 3. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Boldizsár Ildikó (2001): Irodalmi olvasókönyv 4. osztály, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 

Földvári Erika (2010): ÁBÉCÉS olvasókönyv 1., Mozaik Kiadó, Szeged 

Földvári Erika (2009): Olvasókönyv 2., Mozaik Kiadó, Szeged 

Földvári Erika (2010): Olvasókönyv 3., Mozaik Kiadó, Szeged 

Földvári Erika (2010): Olvasókönyv 4., Mozaik Kiadó, Szeged 

 

Meixner Ildikó (1993): Játékház képes olvasókönyv 1., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Hargitai Katalin (2003): Játékvár képes olvasókönyv 2., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Hargitai Katalin (2005): Játékváros képes olvasókönyv 3., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Hargitai Katalin (2007): Játékvilág képes olvasókönyv 4., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
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Jegesi Krisztina – N. Császi Ildikó – Mezőlaki Ágota (2014): Ábécés olvasókönyv első 

évfolyam 1-2. kötet, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 

Jordánné Tóth Magdolna – Pirisi Anna – N. Császi Ildikó (2014): Olvasókönyv második 

osztályosoknak, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 

 

Felső tagozatos tankönyvek 

Alföldy Jenő (2004): Irodalom 5., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Alföldy Jenő (2002): Irodalom 6., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Cserhalmi Zsuzsa (1997): Irodalom szöveggyűjtemény 10-11 éveseknek, Korona Kiadó, 

Budapest 

Cserhalmi Zsuzsa (1999): Irodalom szöveggyűjtemény 11-12 éveseknek, Korona Kiadó, 

Budapest 

Erkölcstan tankönyvek 

Gönczöl Enikő – Kereszty Zsuzsa (2014): Erkölcstan 1-2. osztályosoknak, MRO Historia 

Kiadó, Budapest 

Gönczöl Enikő – Kereszty Zsuzsa (2014): Erkölcstan 3. osztályosoknak, MRO Historia 

Kiadó, Budapest 

Gönczöl Enikő – Kereszty Zsuzsa (2014): Erkölcstan 4. osztályosoknak, MRO Historia 
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Elemző tanulmány arról, milyen lehetőség van a közismereti tartalmakhoz 

kapcsolódóan a népmesék világának, értékrendjének, hatásának tanórai 

megjelenítésére 
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NÉPMESÉK AZ ISKOLÁBAN (ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE, MAJD LÉPÉS 

A KÖZISMERETI TARTALMAK FELÉ) 

 

A mese nélkülözhetetlen része az emberi életnek. Élni segít már azzal is, hogy örömhöz és 

élményhez juttat, miközben élethelyzeteket, magatartásmintákat lesünk el belőle; 

problémamegoldási módokat tanulunk, világot látunk általa.42 Mindezt a szimbólumok 

nyelvén közvetíti – életet tanulunk észrevétlenül, tudattalanul. Ismerjük a mese szorongásoldó 

funkcióját, gyógyító erejét, terápiás jelentőségét;43 de EQ-fejlesztő hatását is.44 A hallgatott 

mesének komoly szerepe van az olvasóvá válhatásban, többek között a belső képteremtés 

inspirálásával, hiszen az irodalomélvezet, irodalomértés alapja a fantázia, a belső képalkotó 

képesség fejlettsége; ily módon a felnőtt esztétikai fogékonyságának, emberként való 

létezésének is záloga a gyermekkori mesehallgatás.45 Nem elhanyagolható a mese, mesélés 

jelentősége a szövegfeldolgozó mechanizmusok kiépülésében, valamint a nyelvi 

kompetenciaképzésben.46 A mesét hallgató gyerek, azon túl, hogy gazdagabb személyiséggel 

és esztétikailag fogékonyabban indul az életben, jóval esélyesebben lép iskolába, hiszen 

beszédértése, beszédprodukciója sokkal fejlettebb mesét nem hallgató társaiénál; 

következésképpen utóbbiakhoz képest jóval könnyedebben felel meg az iskolai kihívásoknak, 

a beszéd percepciós és produkciós értelemben vett fejlettségének az olvasás/-írástanulás 

sikerességére gyakorolt hatása miatt.47 

A mese, mesélés szerepet játszik a kulturális hagyomány átörökítésében, a kollektív 

emlékezet fenntartásában, azaz az újabb generációknak a civilizáció folyamatosságába való 

bekapcsolásában. A népmeséknek kitüntetett szerepük van ebben a vonatkozásban; a magyar 

népmeséknek pedig különösen fontos a szerepük magyar nyelvi közegben, hiszen ezek a 

                                                 
42 L. pl. BOLDIZSÁR Ildikó: Mesepoétika. Akadémiai Kiadó, Bp., 2004. 
43 L. pl. BOLDIZSÁR Ildikó: Meseterápia. Magvető Kiadó, 2013. 
44 KÁDÁR Annamária: Mesepszichológia I-II. Kulcslyuk Kiadó, 2013, 2014. 
45 L. pl. a Kié az olvasás? c. kötet tanulmányait. GOMBOS Péter (szerk.): Kié az olvasás? Magyar 

Olvasástársaság, Bp. 2014. 
46 L. pl. GÓSY Mária: Beszéd és óvoda, Nikol Kkt, Bp. 1997.; Uő: A hallástól a tanulásig. Nikol Kkt, 2000.; 

vmint SZINGER Veronika: Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. 

Anyanyelv-pedagógia, 2009/3. 

47 L. pl. VEKERDY Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek – a pszichológus szemével, Saxum, Bp., 2010. 
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magyarságra jellemző gondolkodásmód, világszemlélet kifejeződései. Mert bármennyire 

nincsenek is nyelvi határok a népköltészetben, minden nép mesekincsének megvan a maga 

jellegzetessége. A magyar népmeséket például többek között erős dramatizáltság jellemzi. Ez 

pedig az alsós korosztály számára kifejezetten előnyös, megkönnyíti a befogadást, 

értelmezést. Mindeközben a magyar mesekinccsel való találkozáskor a régiség magyar 

kultúrájába is beavatódnak a gyerekek.48  

A mese, mesélés a Neumann-galaxis emberét láthatóan a Gutenberg-galaxis 

hagyományaihoz kötheti. Hogy erre a kötődésre mekkora szükség volna, jól mutatják a 

funkcionális analfabétizmus és a nemolvasás járványszerű terjedését jelző felmérések;49 s az 

az emberi érzékenységben, empátiában, társadalmi szolidaritásban kevéssé bővelkedő közeg, 

amely körülvesz bennünket.50 Létkérdés hát, hogy az iskola meséljen, s a mese 

kommunikációja eljusson az Alfa-generációhoz is, amely már az iskola kapuján kopogtat, 

holott még a Z-generáció olvasóvá nevelésére sem dolgozta ki stratégiáját az iskolai praxis.51  

Nagy szükség van tehát a mesélő iskolára, az iskolai mesélésre. Már az iskolakapun 

kopogtató gyerekek fogadásakor, hiszen az első két évfolyamon az iskolás valójában még 

óvodás.52 Sokszorosan igaz ez a hatéves kori kötelező beiskolázást előíró jogszabály életbe 

lépése óta (2014). A gyermeki meseigény ugyanis eleinte alig változik a korábbiakhoz 

képest.53 A fikcióigényt kézenfekvő mesehallgatással kielégíteni, hisz olvasni még legtöbb 

kisgyerek jó ideig nem tud úgy és annyira, hogy képes legyen önmagának élvezetet okozni 

saját olvasói tevékenysége;54 a kezdő olvasóknak szánt olvasókönyvi szövegek pedig aligha 

                                                 
48 L. BÁRDOS József: Piroska és a vegetáriánus farkas. Kalandozások a kortárs gyermekirodalomban. Pont 

Kiadó, Bp. 2015. 35-36. 
49 CSOMA Gyula, LADA László: Tételek a funkcionális analfabetizmusról. Új Pedagógia Szemle, 1997/6. 

vmint 

a 2012. évi kompetenciamérés eredményeinek elemző értékelését: BALÁZSI Ildikó, LAK Ágnes Rozina, 

SZABÓ Vilmos, VADÁSZ Csaba: Országos kompetenciamérés 2012, Oktatási Hivatal. 

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2012_Orszagos_jelentes.pdf Letöltés: 2014. július 29. 
50 Vekerdy Tamás amerikai szociológusok kutatásaira hivatkozva írja:  „...az emocionális intelligencia, a 

szociális és művészi képességek kifejlesztése nélküli intellektus hajlamos végzetesen téves döntéseket hozni.“ 

Idézi Boldizsár Ildikó. BOLDIZSÁR, 2004. 28. 
51 TARI Annamária: Z-generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az 

Információs Korban. Tericum Kiadó, 2011. 
52 L. VEKERDY, 2010. 
53 Változás 8-9 éves korban következik be, amikor az „igazi történetek, a sci-fi mesék, a rendkívüli események, a 

lehetséges, valóságos kalandok mozgósítják a fantáziáját.” L. HUNYADY Györgyné (szerk.) Lépésről lépésre 

iskolai program. Lépésről lépésre Országos Szakmai Egyesület, Budapest, 2003. 47.  
54 A jó olvasók is csak a harmadik utáni nyárra érnek meg arra, hogy igazán élményt szerezve tudjanak 

maguknak olvasni – nagyobb terjedelmű szövegeket különösképp. 

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM_2012_Orszagos_jelentes.pdf


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 

 

alkalmasak a fikcióigény kielégítésére, hiszen kiválasztásuk, megalkotásuk elsődleges 

szempontja az olvasás megtanulása. Természetesnek kéne lennie tehát a tanító mindennapi 

mesélő gyakorlatának, ami amellett, hogy vágykielégítő, vágykeltő és –fenntartó funkciójú, 

identitásképző hatása van; hozzájárul a gyermekek értelmi/érzelmi fejlődéséhez, a nyelvi 

kompetenciaképzéshez, a szövegfeldolgozó mechanizmusok kiépüléséhez. A mesélés a minta 

értékű tanítói beszéd révén fontos része a helyesejtés-tanításnak, következésképpen a helyes 

hang-betűkapcsolat kiépítésének (így az olvasástanulásnak), valamint a helyesírás 

megalapozásának. Mindez különös jelentőségű a 21. század körülményei között, amikor még 

a jó szociokulturális háttérrel rendelkező családok életgyakorlatában is egyre inkább háttérbe 

szorulnak a sikeres és frusztrációmentes olvasástanulást, ill. az önálló információ- és 

élményszerzésre képes olvasást megalapozó tevékenységek; az ettől eltérő környezet pedig 

végzetes következményekkel járhat az írásbeli kultúra használatára / hasznosítására való 

képességek kiépülésében.55  

Annak, hogy fejből mesél a tanító, avagy felolvassa a mesét, a szövegfeldolgozó 

mechanizmusok kiépülése szempontjából nincs jelentősége; ám az írott szöveg megértésének 

(és megalkotásának) sikerességét annál inkább befolyásolja ez a tény.56 Ezért fontos, hogy 

fokozatosan hozzászoktassuk a gyerekeket az írott szöveg hallgatásához. Ám rendkívül fontos 

a fokozatosság! Az illiterális környezetből, nyelvi hátránnyal érkező, netán nem magyar 

anyanyelvű gyerekek körében, ahol a szociokulturális háttér nem, vagy kevésbé járul hozzá a 

kidolgozott nyelvi kódok értelmezéséhez és használatához, ill. a magyar nyelvi közegben való 

mozgás okoz problémát, a mondott, előadott, szinte eljátszott mese könnyebben követhető – 

élvezhető, hisz a teljes metakommunikációs eszközkészletet mozgósítja általában a mesélő; 

míg felolvasáskor inkább csak a mondat- és szövegfonetikai eszközök támogatják a 

megértést.57 Tévhit tehát, hogy a tanítónak tilos fejből mesélnie; mint ahogy az is tévedés, 

                                                 
55 Bővebben l. a fentebbi hivatkozásokon túl pl. ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna: Okozat és okok korunk 

olvasáskultúrájában Könyv és Nevelés, 2007/2.; BÁRDOS József: Az olvasástanítás nyomorúsága. 

Fordulópont, 2007/4., BENCZIK Vilmos: Az olvasás alkonya? Fordulópont, 1999/2–3. 
56 L. pl. GÓSY Mária: Pszicholingvisztika, Corvina, Bp., 1999.; ill. GÓSY, 1997; 2000.  

57 Éppen ezért kívánatos volna az is, hogy a pedagógus minél többször éljen az interaktivitás többletével, 

bevonva így a gyereket a mesélésbe, aktív játékká téve számukra a mesebefogadást. Ennek módját és 

kivitelezését l. pl. G. GŐDÉNY Andrea, KOÓSNÉ SINKÓ Judit: Interaktív mesék az óvodás években és óvoda-

iskola átmenet idején = PODRÁCZKY Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani 

kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 2013. 65-72. 
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hogy az óvónőnek kizárólagosan fejből szabadna mesét mondania. Ahogy a felolvasott 

mesének van szerepe az óvodás években a szerkesztett, írott szövegek megértésének (és 

majdani megalkotásának) megalapozásában; úgy a mondott mesének is van helye az óvoda és 

az iskola közötti átmenet idején, ha a gyerekek nyelvi kompetenciája, olvasással, irodalommal 

kapcsolatos (negatív vagy közömbös) attitűdje úgy kívánja. Mindeközben pedig kiépülhet az 

az alapképesség, amely nélkül élvezetre és értelemalkotásra képes olvasás aligha lehetséges: a 

belső képalkotás. Jó tudni, hogy ez egészen tizenkét éves korig kifejleszthető, tehát igenis van 

kulcs a tanító kezében, amely kaput nyithat az olvasóvá váláshoz vezető úton. Hogy mindez 

mennyire fontos volna, jól mutatják a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, amelyek 

egyértelműen jelzik, hogy azok az országok sikeresek az esélyegyenlőtlenségek kezelésében, 

így a szociokulturális háttér negatívumainak csökkentésében, amelyek intézményi keretek 

között gondoskodnak (és minél korábban) a fejlesztésről.58 A nemzetközi felmérésekből 

sajnos az is látható, hogy a magyar iskolarendszer egyelőre nem képes korrigálni az iskolába 

lépés pillanatában fennálló különbségeket,  sőt, az iskolai évek alatt az ollót egyre nagyobbra 

nyitja.59 A tanító mindennapi mesélési gyakorlata lehetséges korrekciós eszköze lehetne a 

pedagógiai praxisnak. 

Mindezek alapján belátható, miért és mekkora probléma, hogy a kisiskolást a tanítók, 

de sokszor a szülők is magukra hagyják a meséléssel, olvasással. Még olyan családokban is 

megszűnhet ekkortájt az esti mesélés, ahol korábban felolvastak a gyermeknek, mondván, 

hogy gyakorolnia kell az olvasást; a tanítók pedig a tananyagmennyiségre hivatkozva szokták 

visszautasítani a mindennapi mesemondást, felolvasást, ami igen elszomorító a mesélés 

hozadékainak ismeretében. De hova és hogyan illessze be a tanító a mesélést a 

mindennapokba (a tanórai feldolgozáson kívül), ill. milyen legyen ez a mesélés?  

A leginkább kézenfekvő meséléssel, beszélgetéssel kezdeni a napot. Meseszőnyegre 

gyűjteni az érkezőket, a gyerekek közé kuporodni, egyre többeket bekapcsolva a 

                                                 
58 L. CSAPÓ Benő, MOLNÁR Gyöngyvér, KINYÓ László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a 

nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 2009/3-4. 

59. L. CSAPÓ Benő: A nemzetközi felmérések eredményei – következtetések a magyar közoktatás 

fejlesztésének megalapozásához. http://www.tarki-tudok.hu/files/mta_konferencia_csapobeno.pdf, letöltés: 

2013. 11. 16. 

http://www.tarki-tudok.hu/files/mta_konferencia_csapobeno.pdf


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 

 

beszélgetőkörbe;60 majd az osztály többségének megérkeztével mesélésbe kezdeni. Jó módja 

ez a félig alvó, álmos gyerekek felébresztésének, az aktivitás megteremtésének, a napi 

munkában való érdekeltté tételnek. De mesélhetünk a tanítás végeztével, a fáradtság 

feloldásaképpen;61 napköziben a tanulás kezdetén és / vagy végén (de közben, pihenőképpen 

is). Jutalom is lehet a mese. Mennyivel igényesebb és értékesebb jutalmazási mód volna a 

matricaosztó, piros- és fekete) pontozási gyakorlathoz képest, amitől nem tudnak 

megszabadulni az iskolák annak ellenére sem, hogy nem alkalmas a belső motiváció 

megteremtésére. Márpedig belsővé tétel nélkül nem lehet sikeres és hatékony semmiféle 

motiváció. 

Elsőseinknek eleinte mondjuk fejből a mesét; fokozatosan térjünk át az írott, 

szerkesztett szövegek felolvasására. A mesemondás és a felolvasás közti átmenet 

megteremtésének jó eszköze a szakaszos szövegfeldolgozás módszereinek érvényesítése a 

mesélésben, ami a mesélés megszakítását jelenti, értelmező beszélgetések beiktatásával.62 Jó 

módja az átmenet biztosításának az interaktivitás. Egyrészt, mert kombinálódnak benne a 

mondott és a felolvasott mese előnyei, ám az interaktív mesélés jóval több is ennél a 

kombinációnál: a gyerekek sokkal jobban involválódnak így a mese világába, hiszen aktív, 

cselekvő részeseivé, alakítóivá válnak a történetnek.63 Ugyanezért nagyon jó a 

mese(alkotó)kör, meselánc, amikor közösen hozzuk létre (szóban) a gyerekekkel a mesét – 

amelyhez mindenki hozzátehet valamit. Építsünk dramatikus elemeket a történetmondásba, 

alkalmazzunk mimetikus játékot. Kiváló módja a mesélésnek a bábfigurákkal való 

történetalkotás, a gyerek bevonásával. Azon túl, hogy az olvasóvá válás alapja lehet az ilyen 

történetmesélés, számtalan szorongásról, frusztrációról szerezhetünk általa tudomást, hisz a 

bábokba vetítve a gyerek önmagáról, saját problémáiról beszél. 

                                                 
60 A beszélgetésnek, beszédfejlesztésnek a szerepét, jelentőségét jelen dolgozat keretei közt nincs mód kifejteni, 

de Gósy Mária fentebb hivatkozott munkái egyértelműen alátámasztják a beszéd – írás – olvasás – tanulás 

színvonala közötti releváns összefüggéseket.  
61 E célból napközben is, bármikor, hiszen egy elsős gyerek számára húszperces órák volnának ideáliasak, ha az 

iskola kellőképpen figyelembe venné az életkori sajátosságait; ugyanezen okból öt-tízperces 

tevékenységváltásokra volna igénye… L. HUNYADYNÉ, 2003. 42—55.  
62 L. pl. KORÁNYI Margit: Mi az a szakaszos szövegfeldolgozás? Nyelv és Tudomány, 2012. október, 

http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-szakaszos-szovegfeldolgozas, letöltés, 2013. 11. 15. 

63 L. SZINGER, 2009. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu; ill. GŐDÉNY – KOÓSNÉ, 2013. 

http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-szakaszos-szovegfeldolgozas
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/
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Az írott, szerkesztett szövegek felolvasásakor érdemes (időnként) felváltva olvasni a 

gyerekekkel, amikor már vannak, akik képesek erre. (Tapasztalat szerint már a kezdet 

kezdetén van néhány ilyen gyerek a legtöbb osztályban.) Lesznek, akik csak egy-egy 

mondatot olvasnak, lesznek, akik hosszabb szövegrészt; és olyanok is, akik csak hallgatják a 

mesét ilyenkor. A lényeg, hogy folytatódjon a mindennapi mesélés, és folyamatos legyen az 

első években; naponta legyen esztétikai, irodalmi élménye a gyerekeknek, könyves környezet 

vegye őket körül az osztályban, behozhassák kedvenc (mese)könyveiket, akiknek van ilyen, s 

rendszeresen beszélhessenek kedvenc (nép)meséikről, és arról, hogy miért szeretik őket. 

Legjobb már a kezdet kezdetén feltérképezni a gyerekek meseismeretét, mesefogalmát 

(pl. hogy nézett vagy hallgatott mesét értenek-e mese alatt), megismerni a mesékhez való 

attitűdjüket. Legyen ez része a gyerekek általános megismerésének. Hozhassák be a kedvenc 

mesekönyvüket már az első napokban (ha van ilyen), rajzolják le a kedvenc mesehősüket; s 

akik szeretnék, mesélhessék el a kedvenc meséjüket. Eme szövegkorpusz, mesefogalom és -

attitűd ismeretében határozhatja meg a tanító a meséléssel való fejlesztés mikéntjét és 

szöveganyagát, nem kihagyva ebből a folyamatból akár az „e-kütyüket” és internetet sem. A 

gyerekeket vonzza az ezekben rejlő lehetőség, nekünk meg nem kell félni tőlük. Az 

olvasáskutatások tükrében jól látszik, hogy nem ezek a felelősek a nemolvasásért.64 Jó 

gyakorlat lehet a számítógépezés és az olvasás varázsának összekapcsolása.65 Használjuk ki, 

hogy ma már létezik egy Mesemúzeum Budapesten, ahol képzett múzeum- és 

drámapedagógusok várják az intézményi vagy családi keretek között érkező gyermek 

látogatókat, akik interaktív kiállítás végigjárásával ismerkedhetnek meg a magyar 

tündérmesék világával, különböző meseműhelyekben és kreatív foglalkozások keretében 

szerezhetnek élményeket mesék befogadása és a hozzájuk kapcsolódó alkotó tevékenység 

kapcsán.66 Mindez már átvezet a mesék projektszerű feldolgozásának és a mesélés 

projektszerű alkalmazásának területére.  

A projektoktatásnak Magyarországon nincsenek nagy hagyományai, és nem állítható 

az sem, hogy napjainkban jelentőségéhez mérten elterjedt volna ez az oktatási forma az 

iskolai praxisban. Pedig a műveltség- és tudáselemek integrációját, a világ holisztikus 

                                                 
64 L. NAGY Attila: Az olvasás mint kiváltság? Adatok és töprengések a Nagy Könyv akció ürügyén. Magyar 

Tudomány, 2006/9.  
65 L. pl. az egyszervolt.hu, népmese.hu, mesebirodalom.hu inernetes oldalakat. 

66 L. http://www.mesemuzeum.hu/ - vidéki csoportokat is fogadnak előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján! 

http://www.mesemuzeum.hu/
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szemléletét biztosító tematikus oktatás a tudásépítés és képességfejlesztés kiváló módja, 

amely lehetőséget ad inkluzív nevelésre úgy, hogy a gyerekek számára nem teszi 

nyilvánvalóvá a szintkülönbségeket, ezáltal nem frusztrálja őket; miközben érdekeltté teszi 

őket saját tanulásuk megtervezésében, lebonyolításában és reflexiójában – természetesen 

évfolyamonként / életkoronként más-más mértékben.67 Egy második osztályban megvalósult 

projekt során például egy tündérmese hőseként hamuba sült pogácsákat gyűjtögetve végeztek 

feladatokat a gyerekek; harmadikban vándortarisznyával magyar tájakon barangoltak, 

negyedikben repülőszőnyegen járták be Európát.68 A másodikos olvasásprojekt során 

Meseországban kalandozó gyerekek maguk is mesehőssé váltak, egy mese szereplőjeként 

mesetérképen haladtak a cél felé (Számvár és Betűvár). A célba érés, a hozzávezető kalandok 

átélésének és a szüzsé megismerésének vágya hatalmas ösztönző erő.69 Az olvasási képesség 

fokozatosan és árnyaltan fejlődik egy ilyen projekt során,70 hiszen a mesesztori 

felgöngyölítésének folyamatában (élményszerző olvasás) a kivezető olvasást is gyakorolták a 

gyerekek, amire az iskolai praxis nem mindig fektet kellő hangsúlyt. Ahogy a néma olvasás 

tanítására, fejlesztésére sem, ezért különösen fontos, hogy utóbbihoz is hozzájárul egy ilyen 

projekt.71 A szakaszosan feltáruló történet fokozatos megismerése által pedig a regényolvasást 

is megalapozza, ami szintén nagy adóssága az iskolának.72  

A projektszerű mesefeldolgozás másféle értelemben is megjelenhet az iskolában. 

Nincs olyan forgalomban lévő olvasókönyv ugyanis, amelynek ne lenne hosszabb-rövidebb 

                                                 
67 L. pl. HUNYADY Györgyné: Az integrált tanulás. A projektoktatás. = HUNYADYNÉ, 2003. 23-36. és 

CZIKE Bernadett (szerk.): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. BTF, Budapest, 1997. 
68 A projekt néhány részlete megjelent a Raabe Kiadó Tanórán kívüli foglalkozások kötetének Szabadidős és 

élménypedagógiai tevékenységek c. alfejezetében. KOLLÁTH Erzsébet – MONTAY Beáta: Vándortarisznyával 

Magyarországon. = Tanórán kívüli foglalkozások. Raabe Kiadó, Budapest, 2013. április, június, szeptember.  
69 A projekt részletes bemutatását ld.: G. GŐDÉNY Andrea, KOLLÁTH Erzsébet: Meseország – csodaország. 

Olvasásprojekt az alsó tagozaton. Könyv és nevelés, 2015/1.  

70 Az olvasóvá nevelés képességfejlesztő és befogadó orientált iskolai környezetben lehet igazán sikeres. L. pl. 

TÖLGYESSY Zsuzsa: Élményközpontú irodalomtanítás az alsó tagozaton. http://www.fordulopont.hu/Fp-

44_tolgyessy.pdf, letöltés: 2013. 11. 16. Az olvasóvá váláshoz fejlesztenünk kell a fantáziát, a belső képalkotást, 

a jelentéstulajdonítás képességét, az emlékezetet, az élményőrzés képességét és a gondolkodást - a szövegértő 

olvasás ugyanis a gondolkodásfejlesztés területére tartozik. L. pl. JÓZSA Krisztián, STEKLÁCS János: Az 

olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 2009/4.  
71 A néma olvasás tanításának jelentőségéről l. BENCZIK Vilmos: A néma olvasásról. 

http://benczikvilmos.fw.hu/anemaolvasasrol.pdf, letöltés, 2013. 11. 15. 

72 L. pl. BENCZIK Vilmos: Házi olvasmányok és olvasóvá nevelés az általános iskola 2-6. osztályában = A 

Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei. 1999.109-138. 

http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf
http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf
http://benczikvilmos.fw.hu/anemaolvasasrol.pdf
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mesefejezete, hiszen tanterv által előírt tananyagtartalom a mesefeldolgozás, ami elsősorban 

magyar népmesék, de külföldi népmesék feldolgozását is jelenti. Egy tanórai keretek közt 

megvalósuló projekt (vagy akár tanórai kereteken túllépő meseprojekthét) feladatai is 

lehetnének az alábbiak, amelyek egyúttal láthatóvá teszik az integrált anyanyelvi nevelés és a 

tantárgyközi integráció megvalósításának lehetőségét. 

Magyar nyelv és irodalom – integrált anyanyelvi nevelés 

Domináns fejlesztési terület: beszédképesség, verbális és nonverbális kommunikáció73 

- könyvkiállítás a kedvenc népmesekönyvekből; a kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel 

(beszélgetés a választás indoklásával) 

- rajzkiállítás a kedvenc népmesehős(ök)ről vagy kedvenc népmesejelenetekről készült 

rajzokból; a kiállítás megtekintése, beszélgetés a választásokról 

- Találd ki a népmesémet! – népmese-felismerés rajzos vagy verbális információk; 

tartalomismertetés alapján; szoborjátékkal, állóképpel való megjelenítés alapján 

- Melyik meséből jöttem? – mesefelismerés a szereplők egyes szám első személyű 

bemutatkozása alapján 

- népmese/részlet/ek dramatizálása; bábos megjelenítése 

- népmese-előadás közönségnek (alsóbb osztályok, szülők, osztály- és iskolai közösség) 

- népmesemondás a közösségi alkalom imitálásával (kukoricafosztás, szövés-fonás) 

- (közös) népmesealkotás szóban / népmeselánc 

- népmesemondó szolgálat napköziben alsóbb évfolyamok számára  

 

Domináns fejlesztési terület: olvasási képesség 

- mesebeli kincsek: kedvenc népmeserészletek megosztása felolvasással (teamekben 

vagy frontálisan), beszélgetés a választásról; annak kitalálása, melyik meséből való a 

részlet (nagyobb gyerekeknél) a kontextus azonosítása 

- népmesehelyszínek / szereplők felismerése felolvasott szövegrészek alapján 

- népmeseszereplők megszólalásának kifejező hangosítása, a szereplő és a mese 

azonosításával; annak megállapításával: ki mondta, kinek, miért az elhangzottakat  

                                                 
73 A feladatok komplexek, de a besorolhatóság érdekében kiemeltem egy-egy (leginkább dominánsnak tűnő) 

fejlesztési területet.  
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- párbeszédes olvasás párokban, annak megállapításával: kik között, miért és hol zajlik a 

párbeszéd 

- népmese-felolvasás (osztály)közönségnek 

- legfontosabb mondatokból / gondolatokból „sült” „mondat- és gondolatpogácsák” 

készítése, vándortarisznyába helyezése; a pogácsák „ízlelgetése”, szemezgetés a 

tarisznya tartalmából 

- népmeseolvasó-szolgálat napköziben alsóbb évfolyamok számára  

Domináns fejlesztési terület: nyelv/tan, helyes/írás 

- (nép)mesenyelv 

o jellegzetes népmesei fordulatok felfedeztetése, gyűjtése népmesékben / 

értelmezés; feladványok készítése párokban 

o a megismert népmesetípusok nyelvi jellegzetességeinek felfedeztetése, 

hasznosításuk a kreatív írásgyakorlatok során 

o mesehumor – vicces fordulatok, szójátékok, nevetséges helyzetek, események 

stb. gyűjtése népmesékben 

o  mesefordító – népmesei kifejezések megragadása a hétköznapok nyelvén; 

hétköznapi kifejezések mesebelivé formálása*  

- mese(beli) nyelvtan  

o nyelvi, nyelvtani példagyűjtés népmeseszövegekben 

o  a szófajok megjelenése népmeseszövegekben, a különböző szófajok 

szövegbeli viselkedésének, hatásának; szövegalkotásban, jelentésteremtésben 

játszott szerepének felfedeztetése 

- mese(beli) helyesírás  

o példagyűjtés népmeseszövegekből a megismert helyesírási szabályok megjelenésének 

megfigyelésére  

o nehéz helyesírású szavak gyűjtése népmesékből, lejegyzésük kooperatív vagy 

szaladgálós tollbamondással 

- mese/írás 

o kreatív írás különböző mesetípusokban (láncmese, csalimese stb.) 

o Találd ki a szereplőmet! – írásban bemutatott szereplők felismerése  
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o meselevél, mesetarisznya - a legfontosabb mondat / gondolat; személyes 

olvasat, üzenet megragadása írásban / gondolatcsere 

o meseszöveg-transzformáció – népmeseszöveg(részlet)ek napjaink 

nyelvhasználatának megfelelő átalakítása a szövegátalakítás 

következményeinek felfedeztetésével* 

o illusztrált népmesekönyv-készítés az osztályban született szövegek 

lejegyzésével, a kreatív írásgyakorlatok során született szövegek közreadásával 

o hangoskönyv-készítés a megalkotott mesékből 

Domináns fejlesztési terület: önálló ismeretszerzés, tanulási képességek fejlesztése 

minikutatások  

- szónyomozó – ismeretlen szavak, kifejezések jelentésének felderítése teamekben 

- tárgykukkoló – mesebeli tárgyak, (varázs)eszközök mibenlétének, (eredeti) 

funkciójának, működésének kiderítése  

- mesedivat – mesebeli ruhadarabok, öltözékek, viseletek kinézetének, funkciójának 

felkutatása – mesedivatbemutató szervezése 

- személyi azonosító – mesebeli szereplők, alakok kilétének, mibenlétének 

kinyomozása, mesterségek, foglalkozások mibenlétének felkutatása 

- növény- és állathatározó – információgyűjtés népmesékben előforduló növényekről, 

állatokról 

Ötletek, javaslatok befogadói elvű népmese-feldolgozás megvalósításához a tanórákon az 

olvasóknak a szöveggel és az értelmező (osztály)közösséggel folytatott dialógusa érdekében, 

a személyes olvasat és a szöveghatás megragadására 

I. Ráhangolás, előkészítés 

- kamara könyvkiállítás a terem egyik sarkában a feldolgozandó népmesét tartalmazó 

mesegyűjteményekből, szövegkiadásokból (tanítói gyűjtés, gyerekek gyűjtése)74  

                                                 
74 Könyvről és könyvtárról abban a tág értelemben beszélünk itt, amit a mai kor kínál – a papír alapú 

kiadványoktól a hangoskönyvig, elektromos könyvolvasókig bármi beletartozhat. A gyerekek által behozott 

anyagok különös értékét az adja egyrészt, hogy kortárs csoporton belüli tapasztalattá teszik a könyvvásárlás 

tényét, a népmeseolvasás még meglévő gyakorlatát, az irodalom korszerű hordozókon való megjelenését; 

másrészt egy ilyen kamarakiállítás egy folyamat állomásává teszi az órán feldolgozott szöveggel való 

foglalatosságot azzal, hogy a gyerekek legalább az előző órán értesülnek róla, mivel foglalkoznak a következő 
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- a lehetséges személyes élmények, tapasztalatok75 mozgósítása beszélgetéssel, 

asszociatív írással stb. (megosztás kooperatív technikák alkalmazásával76 

- jóslás / történetalkotás szóban vagy írásban kulcsszavak alapján 

II. A szöveg feldolgozása77 

1. A szöveggel való ismerkedés78  

- a szöveg megismerése vak kéz technikával 

- a teljes szöveg megismerése tanítói felolvasással79  

- a szöveg csukott szemmel való meghallgatása80 

                                                                                                                                                         
olvasásórán, s (nem kötelező) feladatul kapják a művek behozatalát az iskolába; majd kiállított, ám kézbe 

fogható, nézegethető, olvasgatható tárgyként szembesülnek vele az órán és az óra után.  

75 A személyes élmények, tapasztalatok feltérképezése nyilván nem sárkányok és óriások legyőzésére irányul; 

ám nagyon is lehetnek a népmesékben olyan élethelyzetek, magatartás- és viselkedésminták, amelyekkel már 

találkoztak a gyerekek.  
76 A technikákat, kooperatív módszereket ld. pl. Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – 

Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése, PTE, Pécs-Bp., 2002. 
77 A szépirodalmi szövegek elsődleges kívánalma a globális modell alkalmazása a jelentésegész létrejötte és az 

esztétikai hatáskeltés okán; de a nyelvi kompetencia, az olvasási képesség hiányosságai felülírhatják ezt a 

kívánalmat (szakaszos feldolgozás szükségessége, az interaktivitással járó többlet hozadékainak kiaknázása). 
78 Szakaszos, interaktív stb. feldolgozás esetén a feldolgozásmód szabályai szerint járunk el – l. fentebb a 

vonatkozó hivatkozásokat. 
79 A szépirodalmi szövegeknél fontos a tanítói bemutatás, a szövegbe foglalt érzelmi, hangulati tartalmak 

ugyanis a gyakorlatlan olvasó számára nem vagy alig megragadhatók. Egy jó felolvasás, azon túl, hogy segíti az 

értelmezést, ráhangolja a szövegre a befogadót. Érdemes meseszőnyegre gyűjteni a gyerekek, s mesefelolvasó 

székbe telepedve felolvasni nekik a mesét - a meseolvasás életszerű helyzetét imitálva, az élményre helyezve a 

hangsúlyt. Ebben a helyzetben történjen még a spontán reakciók meghallgatása, és az elsődleges megértés 

visszajelzését célzó beszélgetés. Elég a szöveg újraolvasásához, a szöveggel kapcsolatos feladatok megoldásához 

helyükre menni a gyerekeknek.  
80 A vizuális ingerek kizárása saját belső világa felé fordítja a befogadót, ill. megkönnyíti a belső képalkotást, 

ami minden irodalmi megértés alapja. A belső képek külsővé tételét célzó tevékenységek pedig hozzájárulnak az 

értelmező kompetenciák és a közlő képesség fejlődéséhez is. Ennek érdekében beszéltessük tanítványainkat a 

szöveghallgatással bennük létrejövő képekről, ill. rajzoltassuk le ezeket. Jó módja lehet ez az elsődleges 

megértésről való visszajelzésnek is; és mennyivel informatívabb, mint az ilyenkor leggyakrabban elhangzó 

kérdések: miről szólt a szöveg, hogy tetszett (netán: miért). Még ha azon túltesszük is magunkat, hogy ezek a 

kérdések a kötelező tetszést sugallják, ily módon pedig a pedagógussal való egyetértésre, és nem önálló 

gondolkodásra ösztönöznek (pedig miért ne volna szabad külön- és ellenvéleményt bejelenteni); arról 

hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az értékelő vélemény artikulált megfogalmazása még felnőttek 

számára is nagyon nehéz, különösen, ha indoklást is várunk (miért / nem tetszett). Érdemesebb tehát abból 

kiindulni, milyen gondolatokat, érzéseket, hangulatot ébreszt bennünk a szöveg, milyen képeket létesít, s erről 

rajzoltatni, beszéltetni a gyerekeket. Az érzések, hangulat megfogalmazása történhet színezéssel, ilyenkor a 
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2. Jelentéskonkretizációk 

- illusztrációkészítés 

- a szöveg által létesített belső képek lerajzolása / elmesélése81 

- a szövegolvasás, szöveghallgatás során keletkező érzések színekkel jelölése / a 

szöveghangulat megragadása színekkel – színhasználat indoklása, megosztása 

teamekben  

- beszélgetés kis csoportokban arról, hogyan értik, értelmezik a szöveget; mit jelent 

számukra, a rájuk tett hatás megfogalmazása, nyomozás ennek oka után  

III. Szintetizálás, reflektálás 

- az olvasó számára legfontosabb gondolat megfogalmazása írásban / a legfontosabb 

mondat leírása - ezek pogácsába „sütése”, a ’hamuba sült’ pogácsák/gondolatok 

vándortarisznyába helyezése, a vándortarisznya tartalmának böngészése  

Tantárgyközi integrációs lehetőségek82 

Etika 

- a népmesékben előforduló élethelyzetek, magatartás- és viselkedésminták 

megfigyelése, megbeszélése; drámajátékkal való megjelenítése; az empátia és a 

toleranciaképesség fejlesztése népmesékkel83 

                                                                                                                                                         
szöveg újraolvasását és azt kérjük a gyerekektől, hogy a szöveg mellett, a margón színekkel jelöljék, milyen 

érzést vált ki bennük egy-egy szövegrész – a kialakuló színskála pedig vizuális nyelven a szöveghatásról, de már 

az értelmezésről is árulkodik…  

81 Az első években különös jelentőségük van a szöveghatás és a belső képek vizuális megfogalmazásának, 

hiszen a képi gondolkodás és kifejező képesség előtte jár a verbálisnak. A fáziskésés miatt a vizuális közlés, ill. 

az arról való beszélgetés összekötő kapocs lehet a két terület összehangolásában, ill. a transzferhatás révén 

hozzájárulhat a fáziskésében lévő terület fejlődéséhez. Ha ezeket a rajzokat (netán a színskálával értelmezett 

szövegeket) csomagolópapíron rögzítve rendszeresen kihelyezzük a terem különböző pontjain, a gyerekek 

számára izgalmassá, mert személyessé váló teremdekoráción túl megint csak a szöveghatás és értelmezés 

sokféleségét, alternativitását tesszük tapasztalattá, s olyan értelmező beszédszituációk potenciális létrejöttét 

támogatjuk, ami egyáltalán nem elhanyagolható komponens az irodalomról való beszéd képességének fejlesztési 

folyamatában. 

82 Kolláth Erzsébet, az ELTE TÓK Gyertyánffy István Gyakorló Iskola szakvezető tanítója ötleteinek 

felhasználásával.  
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o Te mit tennél / tettél volna, ha…?  

o Mi lenne, ha ma történne? / Hogy történne ma, ha… ? 

Matematika 

- mérés, mértékegységek a mesékben – sing, mérföld, arasz, véka, icce, pint, akó, köböl, 

fertály óra, öl, láb, hüvelyk, kőhajításnyi távolság, egynapi járóföld, rőf stb. 

- mérés, összehasonlítás a(z) SI ( „klasszikus” ) mértékegységekkel : km, m, dm… hl, l, 

dl…, t, kg, dkg…, stb. 

- talpalatnyi föld, parcella mérése, becslése 

- szöveges feladatokat az uralkodók birodalmának számítására (kerülete, területe) 

- a kincstár tartalmának számítása tömegmértékekkel, űrtartalommal (pl. véka) 

- bevásárlás a lakomához: ételmennyiségek, ára (alapműveletek gyakorlása, műveletek 

sorrendje – zárójeles feladatok) 

- vándorút távolsága, különböző mesehősök vándorútjának összehasonlítása 

- becslés: Üveghegy, Óperenciás-tenger méretei, távolságuk 

- a palota lakóinak száma, napi fogyasztásuk kiszámítása 

- geometria – síkidomok: különböző paloták, viskók stb. alaprajzai 

- konvex, konkáv síkidomok: lehet-e bújócskázni a palotakertben vagy sem 

- testek (kocka, téglatest, gúla, kúp, henger) … - építmények, települések létrehozása 

(palota, kunyhó, lakótorony, istálló; város, falu stb.) 

- törtek: torta, birtok, szövet, vagyon elosztása a három gyerek között  

- kombinatorika:  

                                                                                                                                                         
83 L. a Csimota Könyvkiadó toleranciamese-sorozatát, amelynek egyik darabja Benedek Elek A csúnya királyfi 

és a szép királykisasszony c. meséje, amely Rippl Renáta illusztrációjával jelent meg. A sorozat meséi a 

hovatartozásról, az emberiség sokszínűségéről, a másságban rejlő értékekről és ezek elfogadásáról szólnak mesei 

környezetben, klasszikus motívumokkal, ideológiai felhangok, mindenáron való tanulságok nélkül. L. bővebben: 

http://csimota.hu/konyvcimke/tolerancia/ 
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o hányféle úton juthat el a szegénylegény a lakóhelyétől a királyi palotába; 

közben áthaladhat az Üveghegyen vagy az Óperenciáson vagy a kerek erdőn… 

o hány sorrendben eheti meg a tarisznya tartalmát (hamuba sült pogácsa, béles, 

kukoricalepény, gömböc stb.) 

- statisztika, grafikus ábrázolás – adatokat gyűjteni a különböző mesékből, s azokat 

grafikonon ábrázolni, majd erről állításokat megfogalmazni, leolvasni 

Környezetismeret  

- a népmesék állatainak megismerése (paripa, sárkány (gyíkfélék), kígyó, háziállatok 

stb.) 

- a népmesékben előforduló növények megismerése (gyümölcsök, zöldségek, fák, 

virágok, fás szárú, lágyszárú növények, bokrok, cserjék stb.) 

- a népmesékben előforduló felszíni formák megismerése (Üveg)hegy, (Óperenciás)-

tenger, folyó, völgy stb.) 

- építmények a mesében, alaprajz: palota, kunyhó (felülnézeti ábrázolás, látkép, térkép, 

térképvázlat) 

- településformák - falu, város, tanya a mesékben 

- közlekedési „eszközök” – táltos, repülőszőnyeg… közlekedési szabályok tervezése 

használatukhoz 

- kölcsönhatások – halmazállapot-változások (mesebeli eszközök egymásra hatása, az 

élet vizének megfagyása, boszorkánykotyvalékok: miből mi lesz megfigyelése, 

kipróbálása) 

- táplálkozás, táplálékok a mesékben – miket ettek, ehettek; egészséges vagy nem mai 

szemmel; fűszernövények, gyógynövények megismerése stb. 

 

Ének  
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- népdalok meseszereplőkhöz kötése – mit énekelhet bizonyos élethelyzetekben a 

szegénylegény, a királylány, a szegénylány, a pásztorfiú; a násznép a lakodalomban 

stb. (Pl. Szegény legény vagyok én…, Cifra palota…, Hej, tulipán, tulipán…, A 

juhásznak jól van dolga … stb.)  

- „népdalírás” különböző szereplők számára (dallamíró és szövegíró párok 

létrehozásával) 

- a népmesékben előforduló hangszerek és hangjuk megismerése, kipróbálása 

- látogatás egy népi hangszerkészítőnél  

Vizuális nevelés és technika  

- meseillusztrációk 

- népmesék képregénnyé alakítása 

- ruhatervezés a királylánynak 

- koronakészítés, párta – és egyéb fejdíszkészítés, ékszerkészítés (gyönyfűzés) 

- papírmaséból maszkok készítése 

- esküvői meghívó tervezése 

- lakoma, esküvői lakoma, lakodalom megtervezése / terítékterv, menüsor összeállítása 

- régi ételek, ételkészítési és étkezési szokások megismerése, receptek gyűjtése és 

kipróbálása 

- különféle régi eszközök / használatuk megismerése /gyűjtése; netán készítése: 

dagasztóteknő, szakajtó, sütőlapát, kemence, szita, szövőszék, rokka, orsó stb. 

- épületek, építmények a mesében / palota, kastély, kunyhó stb. régen és ma  

- berendezési tárgyak, népi bútorok, tulipános láda stb. megismerése, díszítésük 

megtervezése 

- anyagok a mesében – megismerés tapintással (nemez, posztó, bársony stb.) 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 

 

 

- nemezelés 

Testnevelés 

- (Üveg)hegymászás, a griffmadár fészkének felkutatása a hegytetőn  

- úszás az Óperenciás-tengerben (tanuszoda II tengervíz) 

- az égig érő fa megmászása (rúdmászás) 

- kötélhágcsón leereszkedés az alvilágba / kútba 

- kútba estem, ki húz ki – tárgyak kiemelése horoggal gödörből 

- lovaglás táltos paripán / ló tornaszeren 

- „repülés” boszorkányseprűvel – ügyességi gyakorlatok seprűvel a két láb között 

- óriás- és törpejárás 

- mesebeli állatok mozgásának imitálása (lopakodó róka, vágtató ló stb.) 

- Ugorjunk árkot!  

- versenyfutás / nyúlfutás 
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