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„Örülök, hogy ilyen sokan részt veszünk ezen a mai MESE- tettünk is a gyermekekkel közösen meghívókat szüleiknek, 
KUCKÓ délelõttünkön” - így köszöntöttem január 31-én azokat Nagyné Edit néninek, aki most is szívesen töltötte velünk a 
a szülõket, akik kíváncsian várták a mese délelõtt minden prog- délelõttjét, valamint intézményvezetõnknek, Anikó néninek, 
ramját. aki egész délelõtt velünk volt.

Nagyon fontos számunkra, hogy gyermekeinknek rendszeres Mielõtt a kis mûvészek bemutatták volna darabjaikat, filmve-
irodalmi élményt nyújtsunk, hogy gyermekeink naponta minél títés volt. Kék nagyapó történetébõl vetítettünk részletet a zala-
több mesét hallhassanak tõlünk és szüleiktõl. Ezeket a meséket egerszegi Griff Bábszínház elõadásában videón. Ebbõl a törté-
átélik, szívesen eljátsszak bábbal, dramatizálják. Tudjuk, min- netbõl a helyi könyvtárban már láthattak részletet a meghívott 
den játéknak alapismérve, hogy örömet jelent a gyermekeknek, vendégek a Gyermekkönyv hét megnyitóján. Hogyan került ide 
vagy, hogy minden játékot örömszerzés kísér. A dramatikus já- az óvodánkba kék nagyapó? - ez a mese kunhegyesi mese, Jám-
ték a mesék csodás világából meríti élményanyagát, így sajátos bor Zsuzsó öntötte versformába nagyapó történetét - már könyv 
örömforrásokat is megjelenít. formájában is megjelent. A könyv szerzõje, az illusztrátora Jám-

bor József. Ez a család rokoni kapcsolatban áll egy kis óvodá-
sunkkal. így került hozzánk, amit köszönünk szépen, hogy bete-
kintést nyerhettünk mind a könyvbe, mind az elõadásba. 
Várjuk, hogy az elõadást Kunhegyesre is elhozza a zalaegersze-
gi bábszínház.

A filmvetítés után a két csoport bemutatta elõadásait: A kesz-
tyû mesét, Sün Balázs történetét, A három kismalac és a farkas 
valamint A kismalac és a farkas mesét. Báboztuk, 
dramatizáltuk, elõadtuk, nagyon ügyesek, bátrak, határozottak 
voltak gyermekeink. Csillogó szemek, mosolygó arcok, lelkes, 
magabiztos magatartások, bátor hangok hangzottak el.

Gyermekeink tudják mit jelent színpadon lenni, el tudták kép-
zelni a drámai szereplõket, 
változó érzelmi állapotukat, is-
merik a drámai építkezés 
elemeit, tudnak bánni a 
kellékekkel, jól tudnak bá-
bokkal színházat játszani. 

Errõl szólt ez a délelõtt is: már Honnan is tudják mind ezt? - 
hetekkel elõtte készülõdtünk, ki hiszen nap mint ezt teszik, va-
melyik szerepbe bújna legszíve- lamint ilyen bemutatkozás 
sebben. Festettük, ragasztottuk a nem elõször volt a mi óvo-
meséhez szükséges eszközöket. dánkban.
Dramatizáláskor fontos a gyer-
mekek számára olyan jelmezek, 

Színesítettük az elõadások közötti átmenetet az „Én elmentem 
a vásárba” kezdetû zenés szituációs, mozgásos játékkal.

A délelõtt végén megajándékoztuk a gyermekeket egy mese 
kellékek, díszletek biztosítása, amelyek segítik a mese újra 

füzettel, melyben az elõadott mesék részleteibõl kedvükre szí-
átélését, erõsítik a dramatikus hatást. Az eszközöket bõvítettük 

nezhettek.
a felnõttek ruhadarabjaival. Szívesen segített D. Kovács Ilona 

Köszönöm a szülõi segítséget, hogy projektor kölcsönzésével 
Jutka óvó néni, aki esztétikus, a gyermekek számára igen vonzó, 

lehetõségünk volt filmvetítésre. Köszönöm, a szülõk rendkívül 
könnyen mozgatható kesztyû bábokat készített. Köszönjük Jut-

nagy érdeklõdését, megjelenését. Köszönöm kolléganõimnek a 
ka óvó néni.

lelkiismeretes, aktív munkát.
Még a kisebbek is vállalkozó kedvükben voltak - kialakult a 

Botos Imréné
szerepkör.

megbízott tagóvodavezetõ
Most már csak a vendégek meghívása volt a feladatunk: készí-

„MESEKUCKÓ” délelõtt a Hajnal Úti Óvodában


