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 Bevezető 

Minden történetnek, legyen az mű- vagy népmese, családi anekdota, monda vagy mítosz 

fejlődéslélektani szempontból felmérhetetlen jelentősége van. A történetek segítenek belső 

világunknak, emlékképeknek, sémáknak, különböző fogalmaknak és hozzátapadt jelentéseknek, 

érzelmeknek az összerendezésében. Ez az összerendezési folyamat állandó mozgásban van, új 

hatásokra fellazul és megint másképp áll össze. A kisgyermekek esetében e rendeződési folyamatok 

sokkal sűrűbben jelentkeznek és intenzívebbek, mint később, hiszen tapasztalatai önmagáról és a 

külvilágról még kialakulatlanabbak. A mese hozzájárul, hogy a megtapasztalt események oksági 

összefüggéseit felismerjük, miközben a csodákkal és átváltozásokkal teli mágikus világképével feloldja 

a szereplők vagy helyzetek a valós világ szereplőivel és helyzeteivel való egy az egyben 

megfeleltetésének kényszerét. Segít eligazodni az emberi kapcsolatokban példát mutatva arra, hogy 

mindig, mindenkinek mindenkor megvoltak és meg is lesznek a maga félelmei, örömei és küzdelmei. 

Ezáltal rámutat, hogy nem vagyunk egyedül a világban.  

A népmese természetes módon, minden erőltetettség nélkül kapcsolja be a gyerekeket a nemzeti és 

az egyetemes kultúrába, finoman, többé-kevésbé burkoltan, de felfoghatóan jelzi a sikerre vezető 

társas viselkedés előnyeit. („Jótett helyébe jót várj!”, „Szerencséd, hogy Öreganyádnak szólítottál!”) 

Ezzel együtt hatékony eszköze az erkölcsi nevelésnek. Nem kevésbé, sőt még inkább hatékony az 

érzelmi nevelés terén: azt a belátást közvetíti, hogy az életben a súlyos nehézségeket nem lehet 

elkerülni, ellenkezőleg: küzdeni kell velük, és ez a harc elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi 

léthez, s hogy ha az ember nem hátrál meg, hanem kitartóan szembeszáll a váratlan és gyakran 

igazságtalan megpróbáltatásokkal, túljuthat minden akadályon, és végül győztesen kerülhet ki a 

harcból. Reményt ad, hogy az életben a leggyengébbek is boldogulhatnak (például furfanggal).  

E tanulságok és általános útmutatások mellett a mese eligazít az emberi viszonylatokban is. Szülőkről 

és gyerekekről, testvérek egymás közötti kapcsolatáról, idősek és fiatalok viszonyáról, a barátságról, 

valamint a hosszabb-rövidebb távú együttmunkálkodásról (közös feladatok, élethelyzetek, „próbák” 

megoldási lehetőségeiről) egyaránt sokat elárulnak a mesék. 

Amellett, hogy tanít, szórakoztat és kíváncsivá tesz, a mese enyhíti a mindenkiben fellépő 

egzisztenciális szorongást, a félelmet a haláltól, miközben egy pillanatig sem áltat azzal, hogy örökké 

élni lehetséges. Egyszersmind jelzi („azután még sokáig éltek, örömben és boldogságban”), hogy 

hosszú távon csupán egyvalami feledtetheti velünk az elmúlást: ha boldog kapcsolatot alakítunk ki 

egy másik emberrel. („és boldogan éltek, míg meg nem haltak.”) 
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E korántsem teljes felsorolás talán elegendő érvet szolgáltat ahhoz, hogy ezek az ősi epikai formák az 

érzelmi fejlődés, az értelmi fejlődés, az erkölcsi fejlődés sajátos, a kisgyermekkortól kezdve alkalmas, 

pótolhatatlan, nemzetileg és egyetemesen elterjedt és egységesítő hagyományát és eszközét 

testesítik meg. 

A népmesék (és általában a mesék) óvodai és iskolai nevelő munkába való beágyazása nemcsak a 

gyerekek kapcsolódását könnyítheti meg a nevelési programban vagy a kerettantervben 

megfogalmazott témákhoz, hanem a pedagógus munkáját is. Hiszen olyan, a gyerekek számára 

fogalmi szinten nehezen vagy megterhelő módon megközelíthető témák sokoldalú kibontására kínál 

többek között lehetőséget, mint a szeretet, az irigység, a lelkiismeret, a bűn, a jó és rossz közötti 

különbség, a halál vagy a másokért való felelősség. Olyan témák ezek, amelyeket a mesék által 

mélységükben is, kiterjedtségükben is megismerhetnek, amennyiben az életkorukhoz megfelelő 

(mesei) kontextusban, védett helyzetben „játszhatnak” róla vagy fejthetik ki elképzeléseiket, és az 

eközben szerzett tapasztalatok révén formálhatják véleményüket.  

 

Bár a mesék feldolgozásának, elemzésének általában vett pedagógiai alkalmasságát az Óvodai 

nevelési alapprogram és a Nemzeti alaptantervet is hangsúlyozza, arra (éppen rendeltetésénél fogva) 

nem tér ki, hogy milyen megfontolások alapján ajánlatos a magukat a meséket kiválasztani, vagyis 

hogy melyek azok „kényes pontok”, továbbá azok a didaktikai (fejlődéslélektani szempontból 

áttekintett tartalmi és narratológiai) kérdések, amelyeket a választásnál célszerű szem előtt tartani. 

Az életkori sajátosságok minden részletre kiterjedő figyelembevétele mellett, a népmesék korántsem 

egyöntetű társadalmi elfogadottságának (sőt értékelésének) tényével is számolni kell. Sokak számára 

zavaró lehet a népmesékben megőrzött (mindenekelőtt a gyermek-szülő, illetve a férfi-nő 

viszonylatokat és a konfliktusok tettleges megoldását illető) archaikus társadalomkép. Hasonló 

idegenkedést válthat ki a népmesék egyszerre archaikus és tájnyelvi állapotokat őrző 

elbeszélésmódja is. Mindezek nyilvánvaló kihívást jelent(het)nek a népmeséket az oktatás 

eszközeként (nem pedig tárgyaként) használni kívánó pedagógusok számára, hiszen a népmesékkel 

való foglalkozás számos olyan megbeszélni való kérdést vet(het) fel, olyan tényekre is ráirányíthatja a 

figyelmet, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a tárgyalni kívánt tematikához. Mindazonáltal e 

kérdések többsége olyan ismeretekhez vezethet el, amelyek szinte az összes tantárgyban kiválóan 

hasznosíthatóak. Amellett, hogy általában véve is javíthatják a szövegértést, alkalmas előkészítői 

lehetnek az irodalmi művek elemző befogadásának. Éppilyen fontos szerepük lehet 

abban, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő ismereteket (és élményszerű 
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tapasztalatokat) szerezzenek a történetiség mibenlétéről, valamint az emberi viselkedés változó és 

invariáns elemeiről, a szokások és gondolkodásmódok különbözőségéről és hasonlóságáról.  

 

A mesék akár minden előzetes és utólagos beszélgetés vagy kapcsolódó feladat nélkül, önmagukban 

is képesek megmozgatni a befogadóban érzelmeket és gondolatokat a bennük rejlő mondanivalóval 

kapcsolatban. A mélyebb megértést, az ön- és társismeret gazdagítását segítik elő a beszélgetések és 

a kapcsolódó játékok, feladatok. Szem előtt kell tartani azonban, hogy nem szabad magyarázni a 

mesét. Nem szabad egy az egyben megfeleltetéseket, minden áron való tanulságlevonásokat 

erőltetni, mert így éppen azt a finom szimbólumrendszert és sűrítési mechanizmusokat sértjük, 

amelyek révén a mesék hatnak.  

 

 

A kutatás-fejlesztési célok, módszertan 

A kutatás célja annak elemző vizsgálata volt, hogy a népmesék és a pedagógia viszonyát 

bemutató hazai és nemzetközi szakirodalom eredményei hogyan építhetőek be a köznevelési 

gyakorlatba annak érdekében, hogy a pedagógusok jobban megértsék a népmesék értékrendjét, 

hatását a személyiségfejlődésre, és a tanulók jobban megismerjék és megszeressék a népmesék 

világát. 

A kutatásra épülő fejlesztés során a népmese-pedagógiához kapcsolódó jó gyakorlatok 

feltárása, illetve a jó gyakorlatok adaptációjához szükséges know-how összegyűjtése, a bemutatást és 

a megismerést segítő eljárások gyakorlatban történő adaptációjának kipróbálása, és támogatása 

kiemelt szempont volt.  

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

hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési 

eredmények rendszerbe illesztése” című kutatás-fejlesztési feladat következő kérdések és hipotézisek 

felállításával indult. 

Kérdések: 

  Melyek a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási eredmények és tapasztalatok a népmese-

pedagógia területén? 
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  Milyen külföldi gyakorlatok vannak, amelyek adaptálása ajánlott a magyarországi 

intézmények számára?  

  Milyen magyarországi fejlesztések, tananyagok, jó gyakorlatok vannak a hazai köznevelésben 

és a non-formális oktatásban a népmese-pedagógia területén? 

  Melyek a népmese-pedagógia lefedetlen és hiányterületei hazánkban? 

  Melyek azok a jó gyakorlatok, amelyek adaptálhatók, továbbfejleszthetők? 

  Milyen jó gyakorlatok segítik a pedagógusokat abban, hogy a népmeséket gazdag 

módszertani eszközökkel dolgozzák fel? 

A kutatás arra irányult, hogy a hipotézisek igazolásán vagy elvetésén keresztül megválaszolja a 

kutatási kérdéseket és így teljesítse a kutatás célját. 

 

Hipotézisek: 

1. hipotézis: Magyarországon a népmesék pedagógiai célú felhasználása kevéssé jelenik meg a 

közoktatásban, és nem megfelelően épül be a különböző tantárgyakba. 

A pedagógusoknak nincsen elégséges tudásuk, eszközük, anyaguk arról, hogy milyen meséket 

használjanak a mindennapi nevelés-oktatás során. Nem ismeretes számukra, hogy a mese 

gyakorlatilag bármelyik tantárgy keretéül szolgálhat, így a feladatok közelebb kerülhetnek a 

gyerekekhez, izgalmasabbá válhatnak. Néhány kiemelkedő példától (Boldizsár Ildikó, Bajzáth Mária 

munkássága) eltekintve nincs megfelelően összegyűjtött és tematizált mesegyűjtemény, valamint 

hozzájuk kapcsolódó módszertani anyag. 

 A kutatás fókuszcsoportos beszélgetései és a kérdőíves felmérés alapján a hipotézis igazolást nyert, 

általánosságban megállapítható, hogy: 

1. A kérdőíves felmérésben megkérdezett pedagógusok közül szinte valamennyien azt 

válaszolták, hogy használnak valamilyen formában népmeséket tanóráikon/foglalkozásaikon. 

Mindössze 13-an válaszolták azt, hogy semmilyen formában nem alkalmaznak népmeséket 

tanítási/nevelési gyakorlatukban.  

2. Az általános iskolákban (illetve 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban) tanító 

pedagógusok leggyakrabban magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, 

dráma és tánc, hon-és népismeret vagy a vizuális kultúra 
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tantárgycsoportba tartozó órák keretében használnak fel népmeséket, de előfordul, hogy az 

ének-zene, idegen nyelv és a történelem tantárgyak oktatása során is megjelenik. Azonban a 

matematika, a természettudományos tárgyak és  a testnevelés órák keretében nagyon ritkán 

használják a megkérdezett pedagógusok a népmeséket. 

3. A megkérdezett pedagógusok a népmesék feldolgozásához több forrásból –    

drámapedagógiai továbbképzésekből,  szakkönyvekből (pl. Boldizsár Ildikó könyveiből),  más 

(ismerős) pedagógusok jó gyakorlatából –  merítenek.  

4. A kérdőíves felmérés alapján  megállapítható, hogy az óvodapedagógusok jobban 

tájékozottak a mesepedagógiai szakirodalomban, mint a tanítók, tanárok; több mint felük 

olvasott már ilyen témájú szakkönyvet, ám háromnegyedük nem használja a mindennapi 

nevelői munkájában. Az általános iskolában (illetve 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban) 

oktatóknak csak jóval kisebb hányadáról mondható el, hogy olvasott már mesepedagógiai 

szakirodalmat, 91%-uk pedig egyáltalán nem használ ilyen könyveket. A felsőtagozatos-

korúakat oktatók több mint harmada még nem is hallott ilyen témájú könyvről.  

2. hipotézis: Az óvodában megkezdett meséken alapuló pedagógiai munka az iskolában kisebb 

hangsúlyt kap, így a mese komplex személyiségfejlesztő hatásai kevésbé tudnak érvényesülni. 

Míg az óvodákban a mindennapi tevékenységek szerves részét képezik a mesék, addig az iskolákban a 

tanórai keretek, az egyéb tantervi követelmények miatt kevesebb idő jut a meseolvasásra, 

mesehallgatásra, a mese pedagógiai célú használatára. Holott a kisiskolásoknak ugyanúgy fontos, 

gondolatviláguk része: a mese. Vizsgálatok bizonyítják, hogy már 5 percnyi mesélés segít az 

osztálytársak összehangolásában, a közös munkára való felkészítésben. A megfelelő történet 

kiválasztása után a „napindító mesélést” kipróbáló pedagógusok igen jó eredményről számoltak be.  

 A kutatás fókuszcsoportos beszélgetései és a kérdőíves felmérés alapján a hipotézis igazolást nyert, 

általánosságban megállapítható, hogy: 

1. Az óvodapedagógusok napi rutinjának része valamilyen formában a mese, népmese olvasása, 

élő szavas mesélése, illetve feldolgozása. Az óvodákban a mese a mindennapi tevékenység 

részeként (pl.  alvás, pihenés előtt) jelenik meg, de vannak mesékkel kapcsolatos 

foglalkozások is. Míg a foglalkozások közé szőtt meséknél nagyon fontosnak 

tartják a dramatikus feldolgozást, az alvás előtti mesélés esetében a 
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beszélgetésben résztvevő óvónők a folytatásos mesék szerepét emelték ki. A mese 

„jelenléte” teljesen eltér az óvodában és az iskolában. Az óvodában mindent áthatnak a 

történetek. A lehetőségek sokkal tágabbak, nincsenek tanórák, nincsenek kötöttségek.  

2. A megkérdezett óvodapedagógusok 7 %-a arról számolt be, hogy fejből, élőszóban mondanak 

mesét a gyerekeknek,  ugyanakkor kivétel nélkül olvasnak népmeséket, és a közös 

mesehallgatás is majdnem ilyen gyakorinak számít. Ezenkívül négyötödük említette, hogy 

illusztrációként, más tevékenységek népmesei keretbe helyezéséhez is használja őket. 

Azonban a válaszadók kevesebb mint fele (39%) kapcsol valamilyen feldolgozást (pl.: 

dramatizálás, bábozás) a népmesékhez.  

3. Az általános iskolai tanítók már ritkábban foglalkoznak népmesékkel. Tanórán belül inkább a 

magyar műveltségi területen belül gyakori, hogy a gyerekekkel közösen olvasnak meséket, 

amennyiben az a tankönyvben feldolgozandó anyagként megjelenik. A pedagógusoknak már 

sokkal kisebb része – közel fele – olvas fel hetente többször népmeséket a tanítványainak.  

4. Az alsó tagozaton tanítók arra a kérdésre, hogy a Tanítási/nevelési gyakorlatában milyen 

gyakran fordul elő, hogy..? az ’egyéb’ válaszainak többsége szintén valamilyen 

mesefeldolgozási módszerre vonatkozik, 48%-uk azonban sohasem kapcsol (egyéb) 

mesefeldolgozó foglalkozást a népmesékhez. Ezenkívül 4 százalékuk említette ennél a 

kérdésnél, hogy népmesei témájú filmeket szokott vetíteni tanítványainak.  

5. A mesék felhasználására – a fókuszcsoportos beszélgetések során – konkrét tantárgyakat 

neveztek meg a pedagógusok. Elsősorban a magyar nyelv és irodalom oktatásához 

kapcsolódnak a nép- és műmesék, a szókincs fejlesztésének eszközeként. Emellett a 

matematika, a rajz-vizuális kultúra, technika-életvitel és gyakorlat és az erkölcstan 

tantárgyakat említették.  

6. Negatív tendenciákról is beszámoltak a megkérdezettek. Az első két évfolyam elmúlt két 

évben bekövetkezett óraterhelésének növekedése a szabadon felhasználható, így a 

mesélésre szánható, időkeret csökkenését hozta.  

7. Felsőbb évfolyamokon a népmesék feldolgozása nem része a mindennapi tevékenységnek, 

sőt a ritka megjelenések sem feltétlenül közvetlenül a tanórákhoz köthetőek, hanem már 

csak célhoz kötötten, valamilyen konkrét szakkör, program keretében kerülnek elő, havi egy 

alkalommal. 
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3. hipotézis: A külföldi jó gyakorlatok a hazai viszonyokra történő megfelelő adaptáció után 

modellként használhatóak.  

Vannak olyan országok, amelyekben már nagyobb múltja van a mese pedagógiai célú 

alkalmazásának, és már kipróbált működési modellek alakultak ki. Ezek megismerése és magyar 

viszonyokra adaptálása után felgyorsíthatják a hazai jó gyakorlatok elterjedését. 

 

Az angolszász és a német nyelvterületről származó szakirodalmi áttekintés alapján a 

következők állapíthatók meg. 

1. Nagy-Britanniában létező, a magyar Natnak megfelelő 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”. 

2. 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. Szinte kivételnek 

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

hatásokkal is foglalkozik.  

 

A német nyelvterületen, Németország tartományi tanterveiben a mese jellemzően az alsó tagozatos 

oktatásban jelenik meg. Az egyes területek jellemzőiként a következőket állapíthatjuk meg: 

1. Schleswig-Holstein tartomány tantervében 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.  

2. Bajorország tartomány 2014/2015-ös tanévtől érvényes tantervében a német nyelv 

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

átfogó képzési és nevelési célokhoz, többek között az interkulturális 

neveléshez is, pl. a különböző kultúrák meséinek 
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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. 

Az osztrák tanulmányok alapján a következő megállapítást tehetjük:  

1. A 2003-as kiadású osztrák tantervben 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, történés menetét elmesélés vagy játékos, 

pantomimes ábrázolás formájában vissza kell tudni adni.  
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A szakirodalmi áttekintés alapján összefoglalólag elmondható, hogy mindkét nyelvterületen a 

tantervek és javaslatok egyrészről elsősorban kognitív kompetenciák fejlesztését tűzik ki célul a 

mesék révén. Szövegértés, szövegelemzés, szókincsbővítés szerepel a célok között. Másrészről 

megjelenik az interkulturalitás, a különböző kultúrákról való tanulás lehetősége. Az érzelmi és 

erkölcsi nevelés mesék révén való megvalósításáról jóval kevesebb szó esik.      

 

 

4. hipotézis: A kutatás-fejlesztés eredményeként a hazai óvodák és iskolák számára kialakíthatók 

adaptív modellek, jó gyakorlatok, interaktív módszerek. 

A mese nemzeti kincs, kimeríthetetlen forrás az oktatási-nevelési intézmények számára. Ahhoz, hogy 

a mese fejlesztő hatásai megmutatkozhassanak, megfelelő módszertani anyagokra (pl. jó 

gyakorlatokra, mesegyűjteményre, elemző tanulmányokra stb.) van szükség, melyek minden 

pedagógus számára elérhetőek. 

A kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött adaptív modellek egy-egy intézmény esetében, a helyi 

specialitások, viszonyok alapján alkalmazhatóak.  

 

 A kutatás fókuszcsoportos beszélgetései és a kérdőíves felmérés alapján a hipotézis igazolást nyert, 

általánosságban megállapítható, hogy: 

1. A megkérdezett pedagógusok a népmesék feldolgozásához több forrásból merítenek, ezek 

azonban nem kifejezetten mesepedagógiai továbbképzések vagy gyakorlatok.  

Hiányoznak a módszertani kiadványok, az ötlettárak, a konkrét foglalkozás- vagy óravázlatok. 

Kevés azon mesepedagógiai továbbképzések száma is, amelyek a pedagógusok mindennapi 

munkáját segítik a népmese-feldolgozások kapcsán.  

2. Az interjúkban és a kérdőíves felmérésben résztvevő pedagógusok elmondása szerint 

szívesen részt vennének a témában szervezett továbbképzéseken, valamint hozzátették azt 

is, hogy a munkájukat az segítené leginkább, ha lennének használható, tematizált 

mesegyűjtemények, módszertani ötlettárak, óravázlatok, játékgyűjtemények.  

3. A mesepedagógiai szakirodalmat sokan ismerik, ugyanakkor mégsem használják a pedagógiai 

munkájukban, valószínűleg azért, mert ezek főként elméleti munkák, nehezen 

adaptálhatók. Ez is azt erősíti meg, hogy nagyon nagy szükség van 

gyakorlati feladatokat tartalmazó, az óvodai és iskolai neveléshez 
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kapcsolódó mesepedagógiai gyűjteményekre, és azok sokrétű terjesztésre (pl. könyv, 

letölthető anyagok, gyakorlati elemekre épülő továbbképzések).  

 

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

hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési 

eredmények rendszerbe illesztése” című kutatás-fejlesztés egy olyan fázisához érkezett, amelyben 

összegezni lehet a korábban feltártakat, és javaslatot lehet tenni a továbblépés stratégiájára.  

Megtörtént a téma legfrissebb nemzetközi és hazai szakirodalmának áttanulmányozása, 

megismertük a szabályozásai kereteket (tantervek, tankönyvek és egyéb nevelési dokumentumok), a 

helyi tanítási-nevelési programok átvizsgálása révén és intézménylátogatások során feltártunk 

számos jó gyakorlatot, valamint interjúkkal és fókuszcsoportos beszélgetésekkel megszólaltattuk a 

téma legfontosabb szereplőit. Mindezeknek a tapasztalatoknak a birtokában és felhasználásával 

készült el a jelen dokumentum, amelynek célja az összegzésen túl a jó ötletek, jó gyakorlatok 

adaptációs lehetőségeinek bemutatása, a megvalósítás lépéseinek leírása. 

 

A Javaslat három fő részből áll. 

 

1. A Megállapítások című fejezet célja a kutatás korábbi tapasztalatainak összegzése 

(célzottan és kiemelve a működő területek jó tapasztalatai mellett a hiányosságokat és a 

lefedetlen területeket). Rövid leírással megjelennek itt az adaptálható jó gyakorlatok is, 

amelyeket a korábban, több különböző dokumentumban szétszórtan bemutatott 

gyakorlatokból rendszereztünk, további terjesztésre kiválasztottunk. 

 

2. A Stratégiai célok és prioritások című fejezet fogalmazza meg az átfogó, távlati célokat. 

 

 

3. A Konkrét intézkedési javaslatok című fejezetben vesszük sorra azokat a területeket, 

amelyeken beavatkozás szükséges a korábban feltárt hiányok pótlására, és javaslatot 

teszünk a konkrét lépésekre. 
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I. MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

A kutatás-fejlesztési tevékenység jelen állásában kiemelt cél az, hogy a szakirodalmi összefoglaló, 

valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok feltárását követően bemutassuk: a mesepedagógia 

terén milyen szemléletbeli és gyakorlatban is érvényesülő pozitívumokkal találkozhatunk, illetve 

megmutassuk a hiányterületeket és a lefedetlen területeket. 

 

Jó tapasztalatok 

1. A mesepedagógia legfrissebb szakirodalmának tanulmányozása eredményeképpen 

számos pozitív megállapítást tehetünk. Látható, hogy a magyar szakírók ezen a területen 

lelkiismeretes, alapos munkát végeznek, írásaik színvonala nem marad el a vizsgált 

külföldi szakmunkákétól (német és angolszász nyelvterület). Tudományos megszólalásaik 

relevánsak, jobbára lényegre törőek, és mindvégig szem előtt tartják a célkorosztály 

(óvodás korúak, kisiskolások) életkori sajátosságait, jellegzetes igényeit. Amikor a 

népmese speciális fejlesztő és segítő szerepéről van szó, látható, hogy a külföldi 

szakírókhoz hasonlóan a magyar szakemberek is felismerik a műfajnak az integrációban 

és a multikulturális nevelésben betölthető nagyon is aktuális funkcióját. Jellemző még a 

magyar szakírásra, hogy a megszólalók jelentős része a gyakorlat felől közelít a 

népmeséhez: nem népmese-elméleti szakemberek, hanem olyan pedagógusok, oktatók, 

pszichológusok, nevelési szakemberek, akik megtapasztalták a gyermek és a népmese 

sajátos kapcsolatát. (Ennek a jellegzetességnek árnyoldalai is vannak, ezekről a hiányok 

kapcsán lesz majd szó.) 

2. A szakmunkák területén kiemelendő pozitívum az, hogy az utóbbi néhány évben 

nemcsak konferencia-előadások és tanulmányok születtek a mesepedagógia témájában, 

hanem megjelentek olyan kiadványok is, amelyek az otthoni és az intézményes 

nevelésben közreműködőket segítik. Ezek elsősorban új meseválogatások, amelyeknek az 

összeállítása immár tükrözi a mesékkel kapcsolatos tudományos ismereteket is (az egyik 

sorozatban tematikus köteteket találunk, a másik pedig életkor szerint válogatja a 

népmeséket – a könyvek listája a Mellékletben olvasható). Az új 

mesegyűjtemények mellett módszertani ötleteket felsorakoztató 
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kötet is megjelent, egyelőre a legkisebbeknek szóló mesékhez kapcsolva 

óvodapedagógusok számára (3—7 éves gyerekeknek), de a sorozatban további kötetek 

készülnek. 

ÓVODA 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában1 kiemelt szerep jut a mesét és egyéb történeteket 

megalapozó, az irodalmi szövegekbe bevezető mondókáknak, rigmusoknak, verseknek. Ezt 

olvashatjuk: „Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei 

a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a 

mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket adnak.” De hangsúlyozza 

a mese nélkülözhetetlenségét a gyerekek egészséges lelki fejlődése szempontjából: „A mindennapos 

mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.”  Az 

érzelmi nevelés eszközeként a mesékből valami olyasmit tanulhatnak meg, amit máshogyan nem. 

Boldizsár Ildikó néprajzkutató és mesékkel foglalkozó szakember kiemeli, hogy a mese valami 

olyasmit mutat sűrítetten a világból, amely nagyon nehezen megélhető és átélhető. Véleménye 

szerint a mesék – mivel hasonló jellemzőkkel rendelkeznek - támogatják a kisgyermekek mágikus 

gondolkodásra, sűrítésre, szimbólumképzésre való igényét.2  

A gyerekek olvasóvá nevelése köztudottan nem az iskolában kezdődik. E tekintetben is a családnak, a 

gyermek szocializációjának elsődleges színterének van a legmeghatározóbb szerepe. Ha otthon 

mesélnek, ha hall szülőktől, nagyszülőktől családi történeteket, ha rendszeresen olvasó felnőttek a 

veszik körül, akkor mindez biztos alapot nyújt ahhoz, hogy a gyerek maga is olvasóvá váljon. Az 

óvodai nevelési célok elérését tehát nagyon sok szempontból segítik a mesék, a mondókák, versek, 

dalok, amelyeknek gazdag választéka áll a pedagógusok rendelkezésére, hogy az életkornak, 

alkalomnak megfelelőt választhassák ki, és saját szempontjaik szerint alkalmazzák.  

 

Jó tapasztalatok az óvodai nevelésben 

1. Az intézményes nevelés formái közül leginkább az óvodai nevelés területéről lehet 

elmondani, hogy általánosak a jó tapasztalatok. Legelőször is meghatározó 

                                                            
1 Az óvodai nevelés országos alapprogramja (forrás:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

2 Boldizsár Ildikó: Meseterápia Mesék a gyógyításban és a mindennapokban Magvető 2010. 320-325 o. 
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pozitívum, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában (a továbbiakban: 

Alapprogram) a népmese megfelelő hangsúlyt kap. Igaz ugyan, hogy nem „népmese” 

jelöléssel, csak „mese”-ként, de látható, hogy a mesélés a gyakorlatban legtöbbször 

népmese mondását, olvasását jelenti. A mindennapos mesélést pedig az 

Alapprogram előírással támogatja: „A mindennapos mesélés, mondókázás és 

verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.” (Alapprogram, 

„Vers, mese” alfejezet, 6. pont) Szerencsés jellegzetessége emellett az 

Alapprogramnak, hogy összeköti a mesehallgatást mesemondással és egyéb 

gyermeki aktivitási formákkal, ezzel pedig megteremti a terepet a különböző módon 

tevékenykedtető, innovációs óvodai gyakorlatoknak. („A gyermek saját vers- és 

mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az 

önkifejezés egyik módja.” Alapprogram, „Vers, mese” alfejezet, 5. pont.) 

2. Az óvodák nevelési programjainak áttanulmányozása után megállapítható, hogy azok 

összességében magas szakmai jártasságot tükröző alapdokumentumok, amelyek 

szervesen illeszkednek a nagy tradíciójú, méltán híres magyar óvodapedagógiai 

rendszerbe. A megvizsgált nevelési programok mind a gyermekkép, mind az óvodai 

irodalmi, nyelvi-kommunikációs nevelési prioritások tekintetében az Alapprogram 

irányelveire támaszkodnak. Emellett az egyes intézmények programírói élnek az 

alternativitás lehetőségével, és a saját irányvonaluknak megfelelően jelölik ki az 

általuk legfontosabbnak ítélt nevelési folyamatok cél- és feladatrendszerét, a 

fejlesztések típusait. Ebből következően a dokumentumokban többféle pedagógiai 

elvvel és elgondolással lehet találkozni: Waldorf-pedagógia, vallásos nevelési 

pedagógia, epochális rendszer, tevékenységközpontú nevelés, művészeti nevelés, 

prevenciós program, Freinet értékközvetítő program, stb. 

3. Az összes megvizsgált óvodai nevelési programra jellemző, hogy az alkotók a mesék 

közvetítési módjainak meghatározásakor figyelembe vették a gyermekek értelmi, 

érzelmi, erkölcsi nevelését célzó klasszikus pedagógiai alapelveket, az óvodások 

életkorára jellemző fogékonyság mértékét, a művészi-esztétikai élmények befogadási 

sajátosságait, valamint a megvalósulás körülményeit érintő játékos, 

tevékenységközpontú megközelítéseket. A programok mindegyikében építettek az 

irodalmi élményszerzés pszichológiai feltételeire: a gyermek és a 

könyv kapcsolatának fejlődési szintjeire, a gyermek 
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irodalomszeretetének pszichológiai alapjaira. 

4. A megvizsgált programokból az tűnik ki, hogy az irodalmi műveknek (elsősorban a 

meséknek) a drámapedagógia módszereivel való feldolgozása mint lehetőség mára 

evidenssé vált, a dramatizálásnak hagyományai vannak, szervesen beépült az 

óvodások irodalmi nevelésébe. A programírók jelentőségének megfelelő súllyal 

kezelik ezt a területet, így a gyerekeknek a meseszövegek reprodukálásán túl módjuk 

nyílik a szerepekkel való azonosulásra, a nyelvi képességek gyakorlására és a 

megjelenítő készség kibontakoztatására. (Ezen a területen ugyanakkor hiányok is 

tapasztalhatók, ezekről alább lesz szó). 

5. Az áttanulmányozott dokumentumokból az látszik, hogy az óvodai programokban 

megvalósul az irodalomnak a más művészeti ágakkal, illetve a világ megismerésének 

más területeivel való összekapcsolása (ének-zene, az ember és környezete, vizuális és 

mozgáskultúra). 

6. Nem általános ugyan, de sok óvodai programban megjelenik a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

integrált fejlesztésének terve. (Például a normál beszédfejlődési ütemtől elmaradó 

gyermekek az óvodapedagógusokat segítő szakemberek instrukciói alapján a helyi 

programokban megjelölt mesékhez köthető beszédfejlesztő feladatok segítségével 

gyakorolhatják a helyes beszéd automatizmusait – jó példa erre az Életre kelt 

mesevilág című program, amelyet helyi óvodai kezdeményezésben hoztak létre a 3—

7 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.) 

7. Számos helyi program figyelmet fordít arra, hogy a kisebbségi és migráns gyermekek 

számára lehetővé tegye az önazonosság erősítését, megőrzését a nemzetiségi kultúra 

elemeinek a pedagógiai munkába való beépítésével. 

8. Az óvodai nevelési programok többségében nagy figyelmet fordítanak a gyermekek 

egyéni képességeinek differenciált fejlesztésére, a tehetséggondozásra, és az ezekhez 

kapcsolódó tevékenységek gyakran összefüggésben állnak a mesékkel (pl. Tekergő 

műhely, Hol volt, hol nem volt… program) 

9. Pozitívum az óvodai nevelési programokban, hogy az intézmény és a családok 

együttműködési lehetőségei között is kitüntetett helyen állnak a mesével kapcsolatos 

programok: mesedélután szülőkkel, roma és nem roma szülők közös 

mesenapi előadása, szülői mesélés az óvodában, 
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születésnapok megünneplése kedvenc mesékkel. 

ISKOLA 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy kerettantervben megjelölt 

elsődleges célja3 az anyanyelvi kommunikáció valamint az olvasás és írás képességeinek a fejlesztése. 

További fontos feladatnak tekinthető a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív 

megnyilvánulások elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern 

társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat 

változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. Az olvasás 

megszerettetéséhez, az olvasási kedv felkeltéséhez és megerősítéséhez, valamint a szókincsbővítés, a 

szövegértés és a szövegalkotási képességek elsajátítására és fejlesztésére a magyar népmesék és más 

népek meséi kiváló alapot nyújtanak. Mivel az iskolában nagyon komoly tantervi követelmények 

vannak, sajnos nagyon kevés idő jut a szabad és kötetlen mesélésre. Van azonban mód a mesék 

beemelésére a mindennapos tudásátadási folyamatba, hiszen a mesék szinte bármelyik tantárgyhoz 

kapcsolhatók. Csak a tanítók kreativitásán és tájékozottságán múlik, hogy miképp és milyen 

mértékben élnek a mesék adta lehetőségekkel. 

 

Jó tapasztalatok az iskolai nevelésben 

1. Az iskolai nevelés kereteit tekintve a Nemzeti alaptantervet (a továbbiakban: Nat) 

illetően a mesékkel kapcsolatban leginkább hiányokat tudunk megfogalmazni, 

különösen az alsó tagozat kereteiről (ezekről később lesz szó), de van néhány 

pozitívum is. Ilyennek tekinthető az, hogy a ma is érvényes Nat (2012) a 2003-as és 

2007-es változtatásban is megőrizte az 1995-ös alapokat  a felső tagozatos irodalmi 

nevelés terén, ezért itt – ellentétben az alsó tagozatos megfogalmazásokkal – 

találkozunk a népmesével mint műfajjal. A tanterv irodalomolvasásban előírja a 

különböző mesetípusok olvasását, a népköltészet és a műköltészet 

megkülönböztetését néhány jellemző jegy alapján. Emellett örvendetes 

változtatásként megjelenik egy újdonság is: a tanterv a magyar népmesék mellett 

szorgalmazza a hazai nemzetiségek és más népek meséinek olvasását. 

                                                            
3 Kerettanterv általános iskola 1-4. évfolyam számára (forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-

4/index_alt_isk_also.html) 
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2. A 2012-es Nat újdonsága volt az erkölcstannak mint tantárgynak a bevezetése. 

Pozitívumként értékelhető, hogy a tantárgy kerettantervi leírásában szerepet kapnak 

a mesék. („A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda 

visszacsatolható tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű 

ismeretekre. Ezeket természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő 

erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék. … Az életkornak leginkább megfelelő 

élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 

7-8 éves korukig a mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és 

szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, 

ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben azért 

már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között.”) A meséknek a 

tankönyvben való megjelenése már inkább a hiányterületek között szerepel majd.  

3. Az alsó tagozatos tankönyveket illetően pozitívumnak számít, hogy van egy-két 

tankönyvcsalád, amelyben a népmeséknek az összes irodalmi szöveghez viszonyított 

aránya megfelelőnek, vagy akár jónak is mondható (Földvári Erika tankönyvcsaládja, 

illetve a Nemzeti Tankönyvkiadó Báder—Boldizsár-féle tankönyvei). Örvendetes tény, 

hogy a kísérleti tankönyvek közül az első osztályosok olvasókönyve szintén nagy 

számban és jó arányban (14,4%-ban) tartalmaz (elsősorban magyar) népmeséket. 

4. A mesepedagógia szempontján kívül egyéb szakmai szempontokból nézve is 

szerencsésnek tekinthető, hogy sok iskola helyi tantervében megjelenik az 

osztálytermekben kialakított mesesarok (a mesélésnek különösen megnőtt a szerepe 

a 2014-ben érvénybe lépett 6 éves kori kötelező beiskolázás miatt: többek között a 

mesélés szokása biztosíthatja az iskolára esetleg kevéssé érett gyermekek számára a 

gördülékeny, sérülésektől mentes átmenetet az óvoda és az iskola között).  

5. A népmeséknek a különböző tantárgyakban való megjelenítése a kerettantervek és a 

helyi tantervek vizsgálatát követően így összegezhető: a meséhez kapcsolódó vagy 

kapcsolható fogalmak 3 tantárgy anyagában szerepelnek a kerettantervben (magyar 

nyelv és irodalom, dráma és tánc, erkölcstan). De szerencsére ezeken kívül több tárgy 

tanításában is megjelennek a népmesék: a vizuális nevelés területén (gyakran), a 

környezetismeret (természetismeret), a történelem és állampolgári ismeretek, 

valamint az élő idegen nyelv tanításában (ritkán vagy kivételesen). 

(A hiányterületeket lásd később.) 
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6. Bár nem mondható általánosnak, több helyi tantervben is megjelent olyan szempont 

a népmesékkel kapcsolatban, amely a gyerekek etnikai hátterének figyelembe 

vételét revelálja: a roma, illetve a német kisebbséghez tartozókat segítik az 

önazonosságuk megőrzésében a nemzetiségi hagyományaikhoz tartozó versek, 

mesék előadásával. 

EGYÉB INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK, HONLAPOK 

 

1. Az elmúlt években Magyarországon nagy változások történtek a mese intézményes 

megjelenítése terén. Számos olyan szakember van Magyarországon, aki felismerte a 

népmesének az ember, és főleg a gyermek életében, lelki-szellemi fejlődésében betöltött 

fontos szerepét, de nem az óvodai vagy iskolai nevelés keretében dolgozik. Egyes 

drámapedagógiai foglalkozásoktól, komplex színházi nevelési előadásoktól (pl. KÁVA 

Kulturális Műhely, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ), gyermekszínházi előadásoktól 

és egy-egy elszigetelt, önálló kezdeményezéstől eltekintve (pl. Körömi Gábor és Sándor 

Ildikó Meseháza) nem volt központi, intézményes „helye” a mesének. 2001-ben jött létre 

a Hagyományok Háza, amely azóta is színes programokat kínál kiemelten a 

néphagyományok, és közte a népmese területén. 2010-ben alakult meg a Meseterápiás 

Alapítvány és Meseközpont Paloznakon, állami gondozott gyerekek részére, Boldizsár 

Ildikó mesekutató vezetésével, akinek szellemiségét követve Bajzáth Mária igazgatja ma 

az intézményt Meseközpont Alapítvány néven. (az intézmény 2014-ben átalakult, és a 

korábbi meseterápia helyét egy életkészség- és tanulásiképesség-fejlesztő, 

gyermekközpontú mesepedagógiai koncepció vette át, amelynek alapja a mindennapi 

mesélés és a művészeti nevelés összekapcsolása.) 

2012-ben pedig megnyílt a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja a Mesemúzeum és 

Meseműhely, ahol a látogatók egy tündérmese világát megjelenítő mesei motívumokat és 

szimbólumokat ábrázoló interaktív meseutat járhatnak végig. 

Ezeken kívül magánszervezésben zajlanak népmeséhez kapcsolódó programok az ország 

különböző pontjain.  Évente több alkalommal rendeznek Bailavidrum név alatt olyan 

mesefoglalkozásokat, amelyek során az amatőr Bailavidrum-csapat tagjai a 

természetben, különböző állomások kialakításával vezetik végig a 
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családokat egy-egy mese történetén. Részben a Hagyományok Házában is képződött fiatal 

mesemondók, akik közül többen önkéntesként dolgoznak a paloznaki Meseközpontban, 

illetve többször meséltek a Mesemúzeum családi hétvégéin is Gárembucka néven 

alkotnak közösséget. Noszvajon meseút hívja az utazókat, az Fővárosi Állatkertben Tündér 

Ilona tematikus játszótér nyílt. 

Hozzáállásuk egységes azonban a tekintetben, hogy nem törekszenek a mesék 

magyarázására, tanulságok levonására, hanem a különböző események, foglalkozások, 

előadások stb. során tiszteletben tartják mind a mesét, mind a befogadót. Az 

élményközpontú foglalkozások során a drámapedagógia módszerével, különböző színházi 

technikák (dramatikus, táncos, bábos) kipróbálásával játékos, interaktív módon 

teremtenek lehetőséget egy adott témakör tágabb körüljárására és elmélyült vizsgálatára. 

Ezen foglalkozások a résztvevők aktív bevonásával segítik az érzelmek, vélemények 

kifejezését és fejlesztik a kommunikáció, a koncentráció és az együttműködés képességét, 

valamint a kreativitást. 

 

2. Azoknak a pedagógusoknak, akik nyitottak arra, hogy a meséléshez hozzákapcsolják a 

virtuális világot is (vagy akár csak ők maguk szeretnének új meséket keresni az 

interneten), számos honlap is a rendelkezésére áll: www.nepmese.hu, 

www.mesebirodalom.hu, www.egyszervolt.hu (néhány iskola helyi tantervében lehet 

találkozni a jelenséggel, hogy a meséket nem vagy alig ismerő, de a számítógépes 

világban otthonosan mozgó gyerekeket ilyen úton próbálják közelíteni a népmesék 

világához. Felnőtteknek szóló tudást és képzéseket kínál ezek mellett a 

www.fabularium.hu, a www.mesekozpont.hu (és ennek alakuló társlapja, a 

www.mesepedagogia.hu). 

 

Hiányterületek, problémák 

1. Problémát jelent a mesepedagógiában, hogy a téma egyes szereplői között nincsen, illetve 

elégtelen a kommunikáció. Megfigyelhető, hogy alig van átfedés azok személye között, akik a 

népmeséről tudományos megközelítésben írnak (az irodalomtudomány, a 

néprajz, a pszichológia, az antropológia felől közelítve), és azok 

http://www.nepmese.hu/
http://www.mesebirodalom.hu/
http://www.egyszervolt.hu/
http://www.fabularium.hu/
http://www.mesekozpont.hu/
http://www.mesepedagogia.hu/
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között, akik a népmese gyakorlati „alkalmazását” szorgalmazzák a pedagógia szemszögéből. 

Emiatt úgy tűnik, mintha az elméleti szakemberek és a gyakorlati szakemberek két külön 

tábort alkotnának, és sokszor nagyon is egybecsengő vagy legalábbis rokon kutatási 

eredményeik nem megerősítik egymást, hanem párhuzamos dimenziókban léteznek, és a 

tényleges gyakorlat terepére (óvodába, iskolába) nem jutnak el.  

2. A leendő óvodapedagógusok és tanítók, akik elsősorban tehetnek azért, hogy a népmese 

visszanyerje régi becsületét, és az oktatásban-nevelésben új szempontokkal megtámogatva 

betölthesse fontos szerepét, sokszor nem készek erre a feladatra, mert a képzésükben alig 

néhány órányi előadás-szeminárium jut a népmesének ahogy azt számos szakíró és 

felsőoktatási szakember panaszolja. Ez egy olyan hiányosság, amely sok, alább említendő 

problémáért felelős (tudatosság hiánya, tájékozottság hiánya). 

 

ÓVODA 

1. Hiányos elméleti tájékozottságra mutat(hat) az, hogy az átvizsgált óvodai nevelési 

programokban nem jelenik meg egyértelműen a népmese műfaji meghatározása, az irodalmi 

mesétől való elhatárolása (a programírók a „mese” kifejezést használják leginkább, és mivel 

tényleges mesecímek a legtöbb programban nem szerepelnek, nem lehet eldönteni, vajon 

népmese vagy irodalmi mese jelenik-e meg éppen a gyerekek számára az adott 

foglakozásban). 

2. Szintén felkészültségbeli hiányosság állhat a hátterében annak a jelenségnek, hogy az óvodai 

nevelési programokban rendre hiányoznak a meseválasztás szempontjai, nincsenek 

feltüntetve a fejlesztési területek, valamint kideríthetetlen, egy-egy mese honnan származik 

(milyen gyűjteményből, melyik változat). 

3. Bár a jelen kutatás számos pedagógust megszólít, fontos látnunk azt, hogy az óvodába és 

iskolába kerülő gyerekek családokból érkeznek, és ezek a családok meghatározónak 

bizonyulnak számukra sok egyéb mellett a meséhez való viszonyukat tekintve is. Hiányoznak 

ezen a téren azok a reprezentatív kutatások, amelyek felmérnék a szülők mesélési szokásait, 

képet nyújtanának azokról a vélhetőleg széles körben elterjedt tévhitekről, amelyek sok 

szülőt eltántorítanak a meséléstől (a szakirodalom szerint olyan elképzelések jelennek itt 

meg, hogy a mesék megtévesztik a gyerekeket, megakadályozzák abban, 

hogy szembenézzen a valósággal, illetve hogy a mesék szörnyei vagy 
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eseményei túl félelmetesek a gyermekek számára). E téren tehát hiányoznak kutatások, 

illetve a szülői szemléletformálás lehetőségei, fórumai. 

4. Családi háttere miatt a gyerekek egyre nagyobb része úgy lép be az óvodába, hogy 

mesehallgatási kompetenciája nem fejlődött ki (pontos és eligazító adatokat, hogy ez a 

gyerekek hányadrészét érinti, megint csak egy célzott kutatás hozhatna).  Az azonban 

bizonyos, hogy az így létrejövő csoportok heterogenitása problémát jelent az 

óvodapedagógusok számára, mert a képzésük nem, vagy csak kis részben készíti fel őket az 

ilyen helyzetek kezelésére, így egyéni rátermettségüktől és kreativitásuktól, illetve 

tapasztaltságuktól függ, sikerül-e a mesélést lehetővé tevő homogén mesehallgatói 

környezetet megteremteniük. 

5. A szakirodalomban gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon a fejből mondott, tehát mesélt, 

vagy pedig a felolvasott mesét javasoljuk inkább a gyerekeknek. Az ajánlás szerint óvodában 

mindenképpen túlsúlyban kellene lennie a mesélésnek, és csak fokozatosan, inkább az iskola 

első osztályában kellene áttérni az írott szöveg olvasására, de még az iskolában se legyen 

kizárólagos az olvasott mese. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok 

óvodapedagógus híján van a mesemondó kompetenciának, ezért szívesebben olvas 

könyvből. Márpedig ha a gyerekek túlnyomórészt olvasott szövegként ismerik meg a mesét, 

kevesebb támpontot kapnak a megértéshez (arcjáték, gesztusok), és nem utolsósorban a 

mesélés varázslatos hatása nem, vagy csak szűkítve éri el őket. Problémaként jelentkezik 

tehát a pedagógusok (elsősorban az óvodapedagógusok) mesemondó kompetenciájának 

(nem általános, de számottevő) hiánya, ami oda vezethet, hogy a gyerekekben sem alakul ki 

(vagy nem erősödik meg) a mesemondás, történetmesélés képessége, ez pedig az iskolában 

gátló tényezővé alakulhat (szóbeli és írásbeli fogalmazási készségben). 

6. Az óvodai nevelési programok alapos vizsgálata fent említetteken kívül még számos 

hiányosságra mutat rá, amelyeket az óvodapedagógusok megfelelő és célzott felkészítésével 

lehetne orvosolni. Az alábbiakban ezeket a hiányokat, hiányosságokat vesszük sorra. 

Az óvodák egy része ugyan kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi, nemzetiségi nevelésre 

(roma, német), de a megismert programokból – a kényszerítő társadalmi helyzet ellenére (ld. 

kínai gyerekek nagy száma) – teljesen hiányoznak a multikulturális nevelés elemei. A 

népmesének ezen a téren is fontos szerepe volna, lehetne. 
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Valószínűleg szintén felkészültségbeli (felkészítésbeli) hiányosságra vall az is, hogy az óvodai 

nevelési dokumentumokban nem jelölik a pedagógusok az egyes feladatokhoz kapcsolódóan 

a részképességekre is kiterjedő konkrét fejlesztést, valamint hogy nem válik elégé külön, 

mintegy összemosódik az irodalmi nevelés és az anyanyelvi-kommunikációs nevelés cél- és 

feladatrendszere. 

7. Bár az óvodai nevelési programokban látszik a pedagógusok törekvése, hogy minél 

változatosabb feldolgozási módszerekkel dolgozzanak, valóban innovatív technikával ritkán 

találkozunk. 

8. A programok arról is tanúskodnak, hogy az óvodai praxisból hiányoznak a 

kommunikációelméleti, pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai kutatások legújabb tézisei, 

így ezek nem hasznosulhatnak a foglalkozásokban, a nevelésben és a fejlesztésben, ahol (a 

meséléshez kötve) elsőrendű szerepük volna. 

9. Amellett, hogy a drámapedagógiai módszerek szép számmal megjelennek a nevelési 

programokban, tehát láthatóan részévé váltak az óvodapedagógusi gondolkodásnak, az is 

kitűnik, hogy kevés az óvodákban a drámapedagógus szakember. 

ISKOLA 

1. A Nat jelenleg hatályos szabályozását nézve a mesepedagógia szempontjából az tűnik 

hiányosságnak, hogy a korábbi változatokkal ellentétben (az 1995-ös Nat jó alapjait elhagyva) 

a 2012-es szöveg az alsó tagozat vonatkozásában nem említi kiemelten a népmesét mint 

műfajt. Az 1—4. osztályt egyetlen egységként kezeli, és az ő számukra érvényes keretszerű 

kijelölés („Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése”) csak a következő előírást 

tartalmazza: „Rövidebb szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek önálló olvasása”, illetve 

„Rövidebb epikai művek, népköltészeti alkotások, elbeszélések olvasása”. Csak a felső 

tagozat 5—6. osztálya számára írja elő „szövegek műfaji különbségeinek érzékelése” címén 

„pl. mese és dokumentum” felismerését és megkülönböztetését. Egy helyen szerepel a 

„mese” szó az alsó tagozat számára előírásként, de az sem kötelező érvénnyel: „Népi játékok, 

dramatizált formák (pl. meserészletek) olvasása, illetve előadása.” „Az ítélőképesség, az 

erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése” címszó alatt sem találunk egyetlen olyan 

utalást sem, amely a mesék olvasását kezdeményezné és szorgalmazná. Összességében 

elmondható, hogy a 2012-es Nat, bár módszertani ajánlásaiban előtérbe 

helyezi az élménytechnikai eljárásokat, és ezzel előremutató e téren, 
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a népmese szempontjából határozottan visszalépést jelent. 

2. Hiányosság továbbá, hogy – bár a kerettanterv a felső tagozat vonatkozásában több helyen is 

említi a „mesé”-t – a felső tagozatos tankönyvekben alig-alig találni népmesei szöveget. 

(Holott a szakirodalom szorgalmazza, hogy kínáljunk népmeséket a kiskamaszoknak, ezzel is 

segítve a bontakozó személyiséget a lelki útelágazásoknál. Emellett az alsó tagozatbeli 

ösztönösebb, élményszintű megközelítésen túl a felső tagozat adna lehetőséget az 

értelmezésre és reflektálásra, a mesék megközelítésének szempontrendszere ebben az 

életkorban sokkal gazdagabb, differenciáltabb.) 

3. A műfaj fontosságához képest a népmesék aránya az alsó tagozatos olvasókönyvekben is 

elégtelennek, alacsonynak mondható. Szerencsés, hogy a kísérleti tankönyvcsalád elsősök 

számára készült kötetében legalább ez az arány megmarad, és a másodikos könyvben lévő 

szövegek számaránya is megközelíti ezt, ugyanakkor a másodikos könyvben nem jól alakul a 

magyar és külföldi mesék aránya: 6,61% a magyar meséké, és 7,35% a külföldieké. Ez nem 

harmonizál azzal az egyértelmű szakirodalmi megállapítással, hogy a gyerekek mind szociális, 

mind kulturális téren a maguk nemzetének mesekincséből tanulhatnak a legtöbbet. (A 

szakírók szerint a gyerekek inkább csak 3-4. osztályban válnak éretté és nyitottá más népek 

meséinek tudatos befogadására.) 

4. Gyakran az is megfigyelhető a tankönyvekben, hogy a népmesék szövegét megkurtítják, 

átdolgozzák, ez pedig a mesei esztétikus rovására megy. Emellett jellemző az is, hogy 

alulreprezentáltak az élményt nyújtó olvasás gyakorlására szánt feladatok, a szövegértés 

gyakorlását szolgáló feladatokban pedig a tankönyvírók nyelvi redukciót, valamint 

tanmeséket idéző didaxist alkalmaznak. 

5. Nagyon kevés a népmese az erkölcstan tárgy alsó tagozatos tankönyveiben (1-2. osztályban 2 

népmese, 3. és 4. osztályban 1-1 népmese. (Jelen kutatásban már készül ennek a hiánynak a 

pótlására mesegyűjtemény és módszertani feladatok gyűjteménye, de addig, míg az, vagy 

valamely más, hasonló célú gyűjtemény nem kerül be a közoktatásba, a hiány fennáll.) 

6. Bár a 2012-es kerettanterv megemlíti az életkori sajátosságoknak megfelelő weboldalak 

látogatását, az áttanulmányozott helyi tantervek arról tanúskodnak, hogy a (nép)mesék 

mediális formáival való ismerkedés hiányzik a tanítói praxisból. 

7. A helyi tantervek megmutatják, hogy a népmese nem csupán az irodalmi és anyanyelvi 

nevelés része az oktatásban, hanem könnyen kapcsolható egyéb tárgyakhoz 

is (megjelenik a dráma és tánc, környezetismeret, vizuális nevelés, és 
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testnevelés területén is). Teljességgel hiányzik ugyanakkor a „reál” tárgyak tanításából 

(biológia-egészségtan, életviteli ismeretek, fizika, kémia, sőt, meglepő módon a technika 

oktatásában sem kapott helyet). (Kapcsolási ötleteket gyűjtöttünk ebben a témában a jelen 

kutatás PR02-es produktumában.) 

 

BEVÁLT ÉS ADAPTÁLHATÓ JÓ GYAKORLATOK 

Kutatásunk korábbi fázisaiban megtörtént számos óvodai, iskolai és egyéb keretek 

között szerveződő jó gyakorlat feltárása. Amikor „jó gyakorlat”-ról beszélünk, tudnunk kell, 

hogy a közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a „jó gyakorlat” olyan innovatív folyamat, 

módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és 

működésben megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, 

ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. A „jó 

gyakorlat” tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP) megfelelő innováció, oktatási, 

pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni 

fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.  

A kutatásban általunk áttanulmányozott dokumentumtípusok – helyi tantervek, 

óvodai nevelési programok – olyan műfajt jelentenek, amelyekbe egy „jó gyakorlat” vagy 

akár „ötlet” teljes igényű, a szigorú kritériumoknak mindenben megfelelő bemutatása nem 

fér bele. Ezzel együtt is érdemes kiemelni a megjelenő gyakorlatokból azokat a módszereket, 

technikákat, amelyek rendelkeznek a „jó gyakorlatok” egy vagy több jellemző jegyével (pl. 

„szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás”). 

Továbbá itt mutatjuk be a külföldi jó gyakorlatok közül is azokat (német és angolszász 

nyelvterületről), amelyek a hazai közoktatásban is haszonnal alkalmazhatók, és adaptációjuk 

megvalósítható. (A szakpolitikai javaslat kereteibe természetesen nem fér be, és nem is 

szükséges egy-egy gyakorlatnak a részletes bemutatása – ezek a pályázat egyéb 

dokumentumaiban megtalálhatók. A jelen, rövidebb ismertetésre azért van szükség, hogy 

kitűnjön, a sok feltárt gyakorlat közül melyek azok, amelyeket adaptációra alkalmasnak 

látunk, és így az ezekhez kapcsolódó javaslatok, tervezett lépések is szervesebben jelenjenek 

meg a Javaslatban.) 

 

ÓVODAI JÓ GYAKORLATOK, ÖTLETEK 
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Az óvodai jó gyakorlatok egyik jellemzője az, hogy az életkori sajátosságok figyelembe vételével 

egyszerre építenek a gyermeki kíváncsiságra, a cselekvésvágyra és a fantáziára, emellett pedig 

törekvésük az, hogy a megvalósításban minél nagyobb aktivitást érjenek el a gyermekek körében 

(mozgással kísért szövegmondás, éneklés, közös tárgykészítés). Jó lehetőséget jelent a népmesék 

feldolgozására az is, hogy az óvodában jól működtethetők a projektszerű tevékenységi formák (ezek 

az iskolában is kívánatosak volnának, de ott a tantervi és tantárgyi struktúra megnehezíti a 

kivitelezést). 

1. Gyakorlat az óvoda—iskola átmenet megkönnyítésére. Az óvodához közel eső (vagy más, 

megfelelő szempont alapján kiválasztott) iskola alsó tagozatos gyerekei (köztük néhány ügyes 

mesemondó) elmennek az óvodába, és mesélnek az ottani nagycsoportosoknak. Az óvodások 

rajzokat készítenek, és ajándékképpen a meséért odaadják az iskolásoknak, akik aztán 

kitehetik a rajzokat az osztályteremben. (Kisebb településeken vagy nagyobb települések 

körzeteiben az is lehetséges, hogy az iskolába lépő elsős a saját óvodáskori rajzával találkozik 

az új intézményben.) Ez a kapcsolat az óvoda és az iskola között segíti és megkönnyíti az 

intézmények közötti átmenetet. 

2. Szintén az átmenet megkönnyítését szolgálja a következő ötlet: össze kell gyűjteni a 

nagycsoportosok kedvenc meséit, verseit, népdalait egy kis füzetkébe, és ezt a gyűjteményt 

átadni/eljuttatni a gyermekek leendő tanítóinak. 

 

ISKOLAI JÓ GYAKORLATOK, ÖTLETEK 

1. Szintén egy átmenet, ezúttal az alsó tagozat és a felső tagozat közötti átmenet 

megkönnyítését szolgálja az óvodából származó és adaptált gyakorlat: 5. osztályos diákok 

mesemondása a 4. osztályban, hasonlóképpen rajzkészítéssel kísérve (ha idő van rá, 

tárgykészítést is lehet kérni, és az így készült tárgyakat később kiállítani, használni). 

2. Jó ötlet a következő is, és amellett, hogy a két tagozat közötti átmenetet segíti, jó alkalom 

arra is, hogy a negyedikesek megmutassák, mi mindent tanultak, tudnak (szókincs, 

történetmesélés): mesemondó verseny a 4. osztályosok körében, a zsűri tagjai pedig az 5. 

osztályosok közül kerülnek ki; vagy úgy vonjuk be az ötödikeseket, hogy ők segítsenek 

kiválasztani a népmeséket, és segítsenek a felkészülésben is, gyakoroljanak 

együtt a kisebbekkel.  
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3. Mindennapos mesélés 1. osztályban. Kevés helyi tantervben jelenik meg, de ahol gyakorlattá 

válik, ott csupa pozitív hozadéka van. Nem kell hozzá más, mint egy valamiképpen 

elkülöníthető tér az osztályteremben (meseszőnyeg, mesesarok), ahová össze tudnak gyűlni a 

gyerekek (az iskolai órák kezdete előtt negyedórával). Ez a szokás, túl azon, hogy 

homogenizálja és megnyitja  a tanulás, a befogadás számára a gyerekeket, megteremti a 

kontinuitást is az óvoda és az iskola között (a gyereke meseigénye ugyanis nem változik 

lényegesen ekkoriban, semmiképpen nem annyira, hogy a napi mesélés után csak a tankönyv 

által kínált 11-13 népmesével találkozzon egy egész év alatt). Ha a kezdetben inkább fejből 

mondott mesét lassan felváltjuk a felolvasott mesével, segítjük az iskolakezdő gyermeket 

abban, hogy fokozatosan, egy ismerős műfajon keresztül jusson el a számára természetes 

szóbeliségtől az iskola által kínált és elvárt írásbeliséghez. Amikor már olvassuk a mesét, azzal 

támogatjuk a helyes ejtés mellett a hang-betű kapcsolatok felismerését, ezzel pedig 

elősegítjük az olvasási, valamint a helyesírási készségek fejlődését.  

4. Meseprojektek az alsó tagozaton. A 2. osztályos gyerekek maguk válnak mesehőssé, és 

miközben a népmese keretein belül (a mese a tervezett feladatokhoz alakítva szabadon 

választható) feladatokat oldanak meg, hamuba sült pogácsákat gyűjtögetnek. A célba érés, az 

odáig vezető kalandok átélésének és a szüzsé megismerésének a vágya hatalmas ösztönző 

erő a gyermekek számára (ami oda vezet, hogy lelkesen oldanak meg számításokat és 

olvasási feladványokat, mert el akarnak érni Számvárba és Betűvárba). Az olvasási képesség 

fokozatosan és árnyaltan fejlődik egy ilyen projekt során, hiszen a mesesztori 

felgöngyölítésének folyamatában (élményszerző olvasás) a kivezető olvasást is gyakorolják a 

gyerekek, amire az iskolai praxis nem mindig fektet kellő hangsúlyt. A szakaszosan feltáruló 

történet fokozatos megismerése ezenkívül a regényolvasást is megalapozza, ami szintén nagy 

adóssága az iskolának. 

5. Népmesei tárlatvezetés. 3-4. osztályban megvalósuló jó gyakorlat, amelynek során az osztály 

tanulói összegyűjtik és kiállítják kedvenc népmeseköteteiket, és néhány kisdiák (vagy 

naponta mások, hogy mindenki sorra kerüljön) bemutatja a maga választását, illetve ha több 

kötetet is ismer, tárlatvezetést tart a többieknek. 

6. Az én mesekönyvem – projekt formájú tevékenység, amely alsó tagozaton (3-4. o.) és 

felsősök körében is megvalósítható. A cél közös mesekönyv létrehozása, amihez alsó 

tagozaton illusztráció is kapcsolódjon. A javasolt munkamódszer alsó 

tagozaton a mesegyűjtés, felsőben pedig akár meseírás is lehet 
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(életesemények megjelenítése különböző típusú mesékkel). 

7. Meselánc – irodalmi és vizuális tevékenységkör összekapcsolása népmesével, felső 

tagozatosoknak. A foglalkozás során a gyerekek csoportokban dolgoznak: egyvalaki leír 

néhány mondatot egy ismert népmeséből, a következő csoporttag elolvassa, és az alapján a 

következő lapra megrajzolja, amit olvasott. A csoport harmadik tagja a rajzot látja csak, 

annak a szereplőivel, tárgyaival dolgozva írja tovább a mesét. 

8. Milyen nyelven szól a népmese? – jó gyakorlat felső tagozatban vagy középiskolában (egyben 

arra is példa, hogy a népmese nemcsak irodalomórán, hanem a nyelvtantanulásban is 

szerepet kaphat). Tizenévesen a gyerekek már érettek arra, hogy a mese világának 

történeten túli összetevőivel is tudatosan foglalkozzanak. Az egyik ilyen réteg a mese 

nyelvisége, szerkesztett szövegvilágának sajátosságai. A foglalkozás keretében a gyerekek 

autentikus, nyelvjárási változatban lejegyzett népmesével ismerkednek meg, és ezen 

keresztül könnyebben, motiváltabban tanulják a területi nyelvváltozatok sajátosságait, 

egyszersmind nyelvi toleranciájuk is fejlődik.  

9. Népmesék továbbélése a modern irodalomban – jó gyakorlat a középiskolából. Önálló 

kiselőadást készítenek a diákok abban a témában, hogyan él tovább a népmese szerkezete, 

hogyan alakulnak át a szereplői korunk irodalmi meséiben (Pilinszky János, Mészöly Miklós, 

Nemes Nagy Ágnes meséiben). A feladat segít abban, hogy a kamaszok újra kapcsolatba 

kerüljenek a népmesével (több szakíró fájlalja, hogy a személyiségformálódásnak ebben a 

fontos időszakában egészen elszakadnak a diákok a műfajtól). A népmese pedig hídként 

elvezetheti őket a kiválasztott író, költő más műveinek olvasásához, a mélyebb 

megismeréshez.  

10. Az alábbiakban néhány olyan kooperatív tanulást segítő technikát említünk meg, amelyek 

ugyan kevés helyi tantervben szerepelnek, de nagyon jól használhatók a népmesék 

feldolgozásában is: 

 Kettéosztott napló (ez a technika az olvasó személyes reagálását helyezi a 

középpontba, a kiválasztott meserészlethez fűznek a gyerekek megjegyzéseket, 

reflexiókat) 

 Ötsoros (ez a módszer jól megmutatja, mit értett meg a gyerek a hallottakból, és 

egyszersmind nyelvtani ismereteket is megmozgat a mese visszaidézése kapcsán) 

 Sarkok (ez a technika különösen jól alkalmazható a népmeséknek az 

erkölcstan órán való megbeszélésekor, ugyanis a 
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véleményalkotásra épít, a vélemény érvekkel való alátámasztását gyakoroltatja). 

Alább néhány olyan külföldi jó gyakorlatot emelünk ki, amelyek adaptálhatóak a hazai 

közoktatásba is. 

11. Mesemondó-diploma 7 lépésben (német jó gyakorlat kb. 10 éves kortól). Abban segíti a 

gyerekeket ez a projektszerűen (vagy projektbe ágyazva) megvalósítható gyakorlat, mire 

figyeljenek egy-egy mese megtanulásakor (ismétlődő fordulatok, „mesetónus”), mit írjanak 

fel vagy rajzoljanak le egy „emlékeztető segédlet”-re, hogyan játsszanak a hangjukkal az 

egyes szereplők megjelenítésekor, milyen gesztikulációval és mimikával tudják alátámasztani 

az elmondott mesét. Az előadás után a gyerekek Mesemondó-oklevelet kapnak. 

12. Angolszász (amerikai) területről való komplex jó gyakorlat 10 éves kortól: az afrikai művészet 

megismertetése népmesékkel és a népi kultúra más elemeivel. (A magyarországi művészeti 

neveléshez való adaptáció során természetesen az „afrikai” elem kicserélhető.) A 

projektszerű foglalkozássorozat első óráin a diákok népmeséket olvasnak az adott kultúrából, 

ezt követően pedig múzeumi látogatást tesznek (adott tematikájú kiállítást néznek meg). Az 

addig látottak alapján a diákok végül egy képzőművészeti alkotást készítenek, amelyet 

bemutatnak vagy előadnak (akár maszkokat, a maszkokkal eljátszott táncokat, stb.) 

13. Népmese és földrajzi ismeretek összekapcsolása (amerikai jó gyakorlat). 8—10 évesek 

foglalkozásainak eleme a mesetérképes módszer: a megismert népmesék alapján térképet 

készítenek a gyerekek, amelyen jelölik a mesék származási helyét (és így ki lehet térni az 

adott országok jellegzetességeire, kultúrájára, domborzatára, állat- és növényvilágára stb.) 

14. Írásgyakorlat (stilisztikai) 8—10 éveseknek. A gyakorlat lényege az, hogy a korábban 

megismert műfajok (népmese, legenda, mítosz) egyes történeteit át kell írni egy másik 

műfajba, annak karakterisztikus jegyeit felhasználva. A 11—14 évesek számára a feladat úgy 

alakul át, hogy a népmese szövegét szabadon választott prózai, vagy akár lírai műfajba is 

áttehetik. (Ez az amerikai gyakorlat hazai adaptációja során csakis felső tagozatban 

alkalmazható, ugyanis a magyar gyakorlatban a különböző műfajok szabályainak megfelelő 

írás még nem követelmény az alsó tagozatban). 

15. A kritikai gondolkodás fejlesztése népmesékkel. (Amerikai gyakorlat 11—14 évesek számára.) 

A foglalkozás során a gyerekek, akik ekkorra már tisztában vannak a mesék műfaji 

sajátosságaival, azt tanulják meg, miképpen befolyásolja a mese szövegét a gyűjtőjének a 

történelmi kora, a korszak uralkodó ideológiái. Ezek a feladatok is több 

történeti, földrajzi és narratológiai problémát érintenek az efféle 
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kérdések révén: milyen társadalom, milyen időfelfogás és milyen emberi értékek jelennek 

meg a mesében? 

16. Rádióműsor készítése a népi kultúra elemeivel. (Amerikai jó gyakorlat, 11—14 éveseknek.) Ez 

a gyakorlat arra épít, hogy a gyerekek szívesen dolgoznak a különböző médiumok 

eszközeivel, így ezt a munkát nem kényszerű feladatként élik meg, ugyanakkor a műsor 

összeállításához (népmesék, balladák, népdalok válogatásához és a mindezekhez kapcsolódó 

riportok készítéséhez) sokféle tudás mozgósítására és alapos kutatómunkára van szükség. 

17. Erkölcsi kérdések megvitatását célzó jó gyakorlat (Anglia, 8—10 évesek számára). A 

foglalkozás során a gyerekek (osztályszinten vagy kisebb csoportokban) egy-egy olyan állítást 

kapnak általuk ismert népmesékre vonatkozóan, amely valamiféle erkölcsi dilemmát 

tartalmaz (pl. „A királykisasszony nem tartotta meg a békának tett ígéretét.”, „Babszem 

Jankónak nem kellett volna elvennie az óriás aranyát.”). A csoportok tagjai pedig aszerint, 

hogyan vélekednek az adott kérdésről, kétfelé oszlanak, és érveket gyűjtenek a maguk 

álláspontja mellett. (Ez a gyakorlat a 11-14 évesek körében úgy alakul át, hogy a diákoknak 

maguknak kell megfogalmazniuk a hasonló állításokat.) 

18. A népmese különböző médiumokban (angliai jó gyakorlat 11—14 évesek számára). A 

gyerekek egy otthonos, jól ismert történet és műfaj kereteiből kiindulva ismerik meg a 

különböző művészeti ágak és médiumok eszköztárának jellegzetességeit. (Az adott 

foglalkozásban A Hamupipőkének a Perrault-gyűjtésben megjelent változatát hasonlítják 

össze Rossini operájával és a legújabb filmfeldolgozással, amelyet Kenneth Branagh 

rendezett.) 

19. Angolszász területről való (amerikai) jó gyakorlat középiskolásoknak: mesehősök azonosítása 

irodalmi művekben. Az ismertetett gyakorlat során a diákok Charlotte Bronte Jane Eyre című 

regényének feldolgozása folyamán keresik meg és azonosítják a farkasszerű figuraként 

bemutatott Brocklehurst nevű szereplőt. (Bár a Jane Eyre a magyar középiskolákban nem 

szokott kötelező olvasmány lenni, az ötlet kiselőadás keretében a hazai viszonyok között is 

kivihető, vagy pedig a regényt megfelelően kiválasztott magyar művel, művekkel lehet 

helyettesíteni.) 
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II. STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 

A Javaslat több olyan általános alapelvet fogalmaz meg, amelyek követése mind a stratégia 

kidolgozásához, mind annak sikeres megvalósításához szükséges. Ilyen például az, hogy a stratégiát 

az érintett szereplők tekintsék sajátjuknak és olyannak, amelynek a keretei között képesek 

eredményesen cselekedni. További alapelv, hogy a stratégia egésze ösztönözze és dinamizálja a 

potenciális szereplőket és a köztük lévő (létrejövő) interakciót, egyéb kommunikációt. Alapelv az is, 

hogy meg kell erősíteni az elérhető legjobb tudásra támaszkodó, arra alapozott szakmapolitikai és 

pedagógiai gyakorlatot, a tudástermelés és tudásközvetítés fejlett formáit, valamint a tudományközi 

és nemzetközi tudáscserét. Ugyancsak az alapelvek között fogalmazódik meg a megvalósíthatóság 

feltételeinek a szem előtt tartása. Ennek egyik fontos eleme, hogy a készülő fejlesztések alapvetően a 

már létező szereplőkre, szervezetekre, intézményekre együttműködésekre és mechanizmusokra 

építsen, ezeket próbálja új elemekkel innovatív módon kiegészíteni és rendszerbe szervezni.  

Mindezek alapján és a korábbi elemzésekből kiindulva jelen dokumentum négy prioritásterületet 

emel ki, és ezeken konkrét lépéseket megtételét javasolja: 

 a szabályozási keretek módosítása (kerettanterv, tankönyvek, nevelési programok) 

 a humán feltételrendszer fejlesztése 

 a tudásmenedzsment fejlesztése 

 a technológiai fejlődésben lévő lehetőségek kihasználása 

 

III. KONKRÉT INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK 

 

A szabályozási keretek módosítása 

1. Az utóbbi években az oktatás területén sok, felülről kezdeményezett változás zajlott le. 

Köztudott, hogy a nagy rendszerek alapjaikban nehezen változnak, és a szereplőik 

jobbára kiszámítható szabályozási környezetre vágynak, amelyben az egyes módosítások 

a maguk ütemében kiteljesedhetnek, eredményeket hoznak, értékelhetővé válnak. 

Ebben a helyzetben nem feltétlenül könnyű elhatározni a kerettanterv 

módosítását, de azért a lépés mégiscsak megfontolandó. A Nemzeti 



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 

alaptanterv, ha nem is döntő mértékben, de néhány évente módosult (2003 után 2007-

ben, majd megint 2012-ben) Az általunk javasolt változtatás is csekély volna, de jelentős 

eredményeket hozhatna: ha azt szeretnénk, hogy a népmese méltó helyre kerüljön a 

közoktatásban, célszerű volna a jelenlegi megfogalmazásokon változtatni, és egyáltalán 

beemelni a „népmese” terminust az alsó tagozat előírásaiba (megtartva a keretjelleget, 

de többet megőrizni az 1995-ös Nat részletesebb, a népmesét több műveltségterületben 

is megemlítő szövegéből). A kerettanterv ilyen értelmű módosítása hozzájárulhatna 

ahhoz, hogy a pedagógusok (újra) több népmesét alkalmazzanak a tanítási órákon. 

2. Szintén a kerettanterv módosításával lehetne elérni azt, hogy a népmese alsó és felső 

tagozaton minél több tantárgy anyagához hozzákapcsolódhasson, azok tanításába 

beépülhessen. (Ezt a tantárgyi integrációt ugyancsak hatékonyan segítenék a 

módszertani ajánlások és célzottan készített módszertani segédanyagok.) 

3. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja súlyának és fontosságának megfelelően, 

kellő mértékben támogatja előírásaival a mese jelenlétét az óvodai nevelési folyamatban. 

Ugyanakkor az is látható, hogy a szöveg „mesé”-ről és „mesélés”-ről beszél, ami ugyan a 

gyakorlatban jobbára a „népmesét” takarja, de nem feltétlenül (ezt a terminológiai 

bizonytalanságot aztán az ÓNOAP alapján készült óvodai nevelési programok is tükrözik: 

sokszor nem tudni, éppen népmese vagy irodalmi mese adja az adott foglalkozás alapját). 

Ennek a bizonytalanságnak a megszüntetése (és a népmese szerepének megerősítése) 

érdekében megfontolandó, hogy az Alapprogram esetleges jövőbeli módosításakor 

megtörténjen ez a terminológiai pontosítás (megengedve természetesen az irodalmi 

mesék bevonását is, de fejlesztő, harmonizáló, sokféle készséget alapozó funkciói miatt 

kiemelve a népmesét). 

4. A kísérleti tankönyvek „kísérleti” volta megkönnyíti a szükséges beavatkozást ezen a 

téren. A tankönyvek soron következő revíziójának legyen egy szempontja az, hogy az 

olvasókönyvekben a jelenleginél több népmese szerepeljen, és ezek aránya az 1. és a 2. 

osztályban mindenképpen a magyar népmesék javára alakuljon (ez a szempont máris 

megvalósul az 1. osztály tekintetében, de csorbul a másodikos olvasókönyvben). A 

magyar népmesék előtérbe helyezése kulturális és szociológiai szempontok mellett azért 

is előnyös volna, mert ezeknek a más népek meséihez képesti erős dramatizáltsága 

hasznosan kapcsolódhat a meghonosítani kívánt innovatív 

mesefeldolgozó módszerekkel. Emellett szükséges volna 
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megnézni azt is, hogy a jelenleg a tankönyvekben szereplő mesék megfelelnek-e a 

gyerekek életkori sajátosságainak. (Célszerű 1-2. osztályban ismeretátadó mesékkel 

foglalkozni, amelyek egyrészt kielégítik a gyerekek tudásvágyát, másrészt pedig 

leírásaikkal – növények, állatok – segítik a jellemzés tanítását. 3. osztályban már 

érdekesek a más népek varázsmeséi, amelyek idegen kultúrákról való ismeretanyagot 

hordoznak, 4. osztályban pedig a humoros mesék és a teremtéstörténetek érdeklik a 

gyerekeket.) A tankönyvek mellett természetesen szükséges a módszertani útmutatók és 

ajánlások hasonló szempontú átvizsgálása is. 

5. Szükséges továbbá, hogy az óvodapedagógusoknak, a tanítóknak és a tanároknak olyan 

népmesekötetek álljanak a rendelkezésére, amelyek úgy segítik a munkájukat (életkorok 

és téma szerinti válogatással), hogy ugyanakkor tudományos szempontú kritériumokat is 

szem előtt tartva születtek (nem csonkított, minél inkább autentikus szövegek, a 

népmesetípusok széles spektrumát kínálják).  Ezen a téren kiváló munka folyik 

Magyarországon máris, eredményei is vannak (lásd a Mellékletben). A folytatásban 

kívánatos volna ezeknek a törekvéseknek a központi támogatása, illetve újabb 

kezdeményezések indítása, felkarolása. 

6. Javaslataink mindeddig az óvodai és iskolai nevelés-tanítás szakmai kereteit érintették. 

Ha azt szeretnénk, hogy a népmese ne csak elszigetelt, intézményi órákon megtapasztalt 

élmény legyen a gyerekek számára, hanem minél nagyobb figyelem összpontosuljon rá, 

azt elő lehetne segíteni néhány központi (az oktatási kormányzat felől induló, vagy helyi 

oktatási irányítóktól jövő) kezdeményezéssel. Ilyen lehetne például a Magyar Népmese 

Napjának, szeptember 30-ának az óvodák és iskolák (esetleg közös) szervezésében 

megvalósuló ünneplése. Ilyen vagy hasonló rendezvények (amelyekbe várhatóan a szülők 

is bevonódnának) hozzájárulhatnának a népmese ismertségéhez, presztízsének 

növeléséhez, segíthetnének a mesékkel kapcsolatos tévhitek eloszlatásában, és jó 

eszközei lehetnének a szemléletformálásnak.  

A humán feltételrendszer fejlesztése 

Az, hogy a közoktatásban milyen szerepe van a népmesének, hogyan sikerül élni a műfaj számos 

fejlesztő, harmonizáló, prevenciós hatásával, részben a szabályozásokon, de legnagyobb részt a 

pedagógusokon múlik. Ők lesznek azok, akik az óvodában egyik vagy másik 

meseválogatás használata mellett döntenek, akik a jó vagy kevésbé jó 
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szövegeket közvetítik a kisgyermekeknek, és az iskolában a tanítók határozhatnak úgy, hogy a 

népmese megtartó-ösztönző segítségével vezetik be a gyerekeket az új ismeretek számos területére. 

Elsődleges tehát a pedagógusi pályán dolgozók és a leendő pedagógusok minél jobb felkészítése, 

illetve a képzésük kiegészítésének az elősegítése. Itt természetesen jogosan gondolnánk arra, hogy a 

pedagógusokat képző felsőoktatási intézmények területén induljon el a változás, de ezekbe a 

képzésekbe (tantárgyi kínálat, a tantárgyra szánt félévek száma, órakeretek) központilag 

beleavatkozni nem lehet. Egy erőteljesebb szemléletváltozás és a felhasználók (pedagógusok) 

részéről megerősödő igény természetesen tud majd változást generálni, de addig az szükséges, hogy 

a jelenleg elérhető képzések kiegészítéseképpen olyan szakirányú továbbképzések szülessenek, 

amelyek a fennálló hiányosságokat pótolni tudják. 

1. Elsősorban óvodapedagógusok számára volna szükséges olyan továbbképzési anyag(ok) 

összeállítása, amely(ek) tartalmazná(k)  a következő témákat: a népmesék általános jellemzői 

a legújabb kutatások tükrében, a mesék mitológiatörténeti és szakrális háttere, a 

meseszimbólumok megfeleltetései, a népmesék irodalomesztétikai vonatkozásai, az 

archetipikus lelki jelenségek, meseterápiás lehetőségek, népmese-katalógusok szerkesztési 

elvei (Aa—Th, MNK), korunk népmese-hamisítási tendenciái. 

2. Egy másik, szintén óvodapedagógusoknak szánt továbbképzés a szólhatna a népmesék és az 

anyanyelv kapcsolatáról. A meseszövegek ugyanis az óvodáskorú gyermekek anyanyelvi 

nevelésének leghatékonyabb forrásaiként komplex módon kínálják a beszédfejlesztési 

eszközök széles skáláját, ám ennek hatékony használatához elengedhetetlen a gyerekek 

beszédfejlődési folyamatának, kommunikációs képességeinek alapos ismerete, a megkésett 

beszédfejlődésre utaló jegyek diagnosztikája, majd ezek tükrében a célzott módszeres 

eljárások és eszközök szakszerű kijelölése (a legújabb pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai 

kutatások eredményeinek hasznosításával). 

3. A hatékony, újszerű (részben drámapedagógiai) módszerek minél szélesebb körű 

elterjesztését biztosítaná, ha az óvodák a jelenleginél több drámapedagógus kollégát 

tudnának foglalkoztatni, vagy pedig minél több óvodapedagógus szerezne jártasságot a 

drámapedagógia és annak alkalmazásai területén.  

4. Már a korábbi tanulmányokban is felvetődött, hogy az óvodákba a gyerekek által 

otthonról bevitt  (nép)mesekönyvek vizuális megjelenítése sok kívánnivalót 

hagy maga után. És bár a pedagógusképzésnek nem lehet része a 
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szülőnevelés, az része lehet, hogy a pedagógusok önmagukat fejlesszék vizuális 

kommunikáció terén, ezáltal felkészültebben tudják majd a gyermekek ízlésvilágát formálni. 

Erre irányulóan esztétikai kurzusok fejlesztése is szükséges volna. 

5. Mind óvodapedagógusoknak, mind tanítóknak hasznos volna egy olyan képzés indítása, 

amely a kiveszőben lévő mesemondó kompetencia erősítése mellett módszertani segítséget 

is nyújt, illetve meseprogramok szervezésére készít fel. Az ötletadó bajor képzés a következő 

kurzusokból áll (a képzést a bajor képzési és nevelési tervhez igazították – az adaptáció során 

a kereteket a magyar adottságokhoz és célokhoz kell majd közelíteni):  

 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). A kurzus végén egy zárószeminárium van, majd záró workshop (többnapos 

intenzív szeminárium záróvizsgákkal, valamint hangképzési kurzus, feedback.) 

6. Mind óvodapedagógusoknak, mind tanítóknak fontos volna képzést tartani (vagy önállóan 

ezekről a témákról, vagy beépítve más képzések anyagába): integráló nevelés népmesékkel, 

differenciálás (és tehetséggondozás) népmesékkel, valamint arról, hogyan állíthatók a 

népmesék a multikulturális nevelés szolgálatába. 

7. Kiemelt fontosságú, hogy elinduljanak célzottan tanítóknak szóló képzések, mivel a kutatási 

eredmények azt igazolják, hogy az iskolában – az óvodához és a műfaj jelentőségéhez képest 

is – kevesebb figyelmet és teret kap a népmese (már alsó tagozatban is). 

 

 

A tudásmenedzsment fejlesztése 

Ezen a téren fontos felismerni, hogy a népmese-pedagógiai egyes szereplői között jelenleg elégtelen 

a kommunikáció. A kutatók, akik a népmesét illető elméleti tudás birtokában vannak, 

legtöbbször nem foglalkoznak a mese pedagógiájának kérdéseivel. Azoknak az 

írásai, akik az elmélet és a gyakorlat határmezsgyéjén tevékenykednek, 
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gyakran nem jutnak el azokhoz, akik az óvodában és az iskolában ténylegesen hasznosítani tudnák 

ezeket az ismereteket, módszereket. Kiemelt fontosságú tehát a téma szereplői közötti 

kommunikáció fórumainak megteremtése, a kommunikáció dinamikussá tétele. Ezek a fórumok 

(esetleg szervezetek) biztosíthatnák az, hogy a rendszerben megszülető tudások megismerhetők és 

megoszthatók legyenek (és itt nem csupán a tudományos kutatások eredményeire gondolunk, 

hanem például a jó gyakorlatok közzétételére). (Efféle kezdeményezés az „iskolatáska” révén már 

működik, hasonló elképzelést lehetne használni népmese-feldolgozás fókusszal.) 

Ebben a sokszereplős rendszerben felértékelődnek az országos és helyi tudásmegosztó fórumok, 

illetve kulcsszerepbe kerül a médiakommunikáció. 

 

A technológiai fejlődésben lévő lehetőségek kihasználása 

Javaslatunkban a tanulást és tanítást szolgáló technológia fogalmát a lehető legtágabb értelemben 

használjuk, beleértve a műszaki jellegű megoldások mellett mindazokat a tanítás-és tanulásszervezési 

megoldásokat, amelyek az oktatást és nevelést végzők a tanítás és tanulás mindennapos 

gyakorlatában (illetve annak kiegészítéseképpen) alkalmaznak, és mindazokat az eszközöket, amelyek 

valamilyen pedagógiai know-how hordozói.  

1. Szükséges olyan módszertani gyűjtemény (feladatokkal és módszertani útmutatóval) 

létrehozása és közzététele (nyomtatott és elektronikus formában is), amely kiemelten a 

népmesét és annak feldolgozási módjait állítja a fókuszba. (Külön az óvodapedagógusok 

számára, és külön a tanítóknak-tanároknak.) Ezek a gyűjtemények lehetővé tennék az óvodai 

meséléshez kapcsolódó feladatok és feldolgozásformák minél sokszínűbbé tételét, és 

hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a tanítók minél több tantárgy tanításába bele tudják építeni 

a népmesét. Ezeknek a gyűjteményeknek az összeállításához segítséget jelenthetnek a jelen 

kutatás-fejlesztésben összegyűjtött ötletek, jó gyakorlatok.  

2. Külön módszertani kiadvánnyal (vagy inkább webes „ötlefüzettel”) lehetne segíteni azoknak a 

pedagógusoknak a munkáját, akik készek a mesék mediális feldolgozását is bevonni a 

tevékenységek körébe az internetes mesefeldolgozások révén. (Esetleg maguk is 

készítenének kisfilmet az óvodai vagy iskolai meseelőadásról – a nagyobb gyerekek aktívan 

részt vehetnek már a filmkészítésben.) 

3. Szükséges volna egy új weboldal megalkotása, amelyen a mesepedagógia szempontjainak 

megfelelően válogatott meseszövegek és animációk mellett a 

mesepedagógia területének eseményeit (konferenciákat, fórumokat, 
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mesével kapcsolatos rendezvényeket) lehetne összegyűjteni. Ez a honlap összefoghatná a 

jelenleg szétszórtan fellelhető jó törekvéseket. 

 

 

Melléklet 

 

Új népmesegyűjtemények (és módszertani kötet) életkorok szerint: 

 Bajzáth Mária (válogatta és szerkesztette): Itt vagyok, ragyogok! Népmesék a világ minden 

tájáról 0—4 éveseknek, Kolibri Kiadó, Budapest, 2014. 

 Bajzáth Mária (vál. és szerk.): Járom az új váramat. Népmesék a világ minden tájáról 4—6 

éveseknek, Kolibri Kiadó, Budapest, 2015. 

 Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye pedagógusoknak, 1. rész (az előző két 

kötethez készült tervezetek és módszertani bevezető) Kolibri Kiadó, Budapest, 2015. 

 

Új népmesegyűjtemény témák szerint – Mesélj nekem… (Szerk. Luzsi Margó)  

 

 Mesélj nekem mindenféle állatokról. Összeállította és szerkesztette Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

 Mesélj nekem lovakról és szamarakról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

 Mesélj nekem leányokról és legényekről. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

 Mesélj nekem királyfiakról és királylányokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

 Mesélj nekem kicsikről és nagyokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó Könyvkiadó, 

Budapest, 2011. 

 Mesélj nekem szeretetről és jóságról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó Könyvkiadó, 

Budapest, 2011. 

 Mesélj nekem sárkányokról és ördögökről. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 
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 Mesélj nekem furfangos emberekről. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó Könyvkiadó, 

Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem tündérekről és boszorkányokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem testvérekről és barátokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 

Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem törpékről és manókról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó Könyvkiadó, 

Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem csodás szárnyasokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó Könyvkiadó, 

Budapest, 2012. 

 Mesélj nekem fákról és virágokról. Összeállította és szerk. Luzsi Margó. Manó 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. 

 

 

 

 

 


