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Azért, mert Gyermeked…



Miért A Népmese?

 életbölcsesség, közösségteremtő és 
megtartó erő

 történethallgatási transz

 képesség-képtelenség 

 a mesehős és az útja minta

 mesés?

 a mesék bennünk  élnek-mesékben 
élünk

 mindenkié (nem kor, nem nem- és nem 
intellektusfüggő)

 rend, rendszer

 Afrikában…

 Az igazság 
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„ A mese  Az ember története…”

 közösségvállalás mindennel, ami él, egységben a természet erőivel

 egységben az emberekkel /szómágia; egységben az állatokkal 

 ösztönök, nem létezik lehetetlen, meghal a célért, majd újjászületik

 „képes belenézni a lét mélységes szakadékaiba”

 az életet és az élet védelmét  szent kötelességnek tekinti  

 mesét hallgatva, a mesehősök útját járva a gyerek tanul: új probléma 

megoldási módokat, új viselkedésmintát

 minden mesei szereplő mást tanít, minden mesebeli próba, más képesség 

mozgósítását követeli 



Népmese-mesehallgatás

 szókincs, szövegértés, olvasás

 segít történetté rendezni az 

eseményeket, ez a tudás pedig 

elvezet oda, hogy saját 

élettörténetüket (és másokét) is 

meg tudják majd fogalmazni, 

érteni.

 kárpótlás: a világ felborult 

egyensúlya helyreáll 

 más úton nem megszerezhető  

tapasztalatok és információk 

megszerzése

 megerősíti: önbizalmat, 

önismeretet, én erőt, pozitív 

énképet

 megmutatja milyen fejlődési út 

vezet egy problémából, egy új 

élethelyzetbe

 szembesít és kapaszkodókat nyújt



Isten tenyerén

„Már kicsi gyermekként együtt
létezik, lélegzik a Mindenség
teremtő és megtartó
rendszerével, fokozatosan
megismeri az őt „ölelő” világ
szereplőit. Életét biztonságosnak
érzékeli, hiszen mindaz, amit, lát, 
hall, tanul rögtön hasznára van, 
használható.”

Mondókák, mesék, népdalok, 
találósok, népi játékok

Érzékszervek 



Képzelet

Reproduktív: 

 A személy saját tapasztalásait 
újraéli

 Mások tapasztalatait 
reprodukálja

(óvodáskor- mese táplálja)

Produktív: 

Újat , eredetit, többlettel 
rendelkezőt lehet teremteni

KÉP

KÉPzelet

KÉPtelenség

KÉPesség

elKÉPzelni sem tudom…

KÉPES VAGYOK!

KÉPES VAGYOK RÁ!

Képességeid a paripák…



Meseválasztás szempontjai



Meseválasztás gyerekeknek



Bajzáth Mária

www.mesepedagogia.hu

http://www.mesepedagogia.hu/


Aki nem 

hiszi, járjon 

utána…
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