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Tancz Tünde 

 
MESEMORZSA: ÉLMÉNYALAPÚ MÓDSZEREK A MESÉK ÓVODAI 

FELDOLGOZÁSÁBAN 
 

PTE Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Illyés Gyula Pedagógus-

képző Intézet Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék 

e-mail cím: 

 

A mesékről való gondolkozás egyre népszerűbb a pedagógiai diskurzus-

ban. Számos pedagógiai innováció és módszer születik, melyek megújít-

ják és továbbgondolják a mesék hagyományos funkcióit és nevelési kap-

csolódási pontjait. A mesék fejlesztő ereje már a kora gyermekkorban 

megmutatkozik, és érezhető hatással van a személyiségfejlődésre. Holisz-

tikus eszközként segítik a pedagógiai munkát: olyan tudást közvetítenek, 

melyek nemcsak az élet minőségét, de a kultúrába való belenevelődést, a 

nyelvelsajátítást, a kompetenciák fejlődését, a szocializációt és az identi-

tást is meghatározzák. Feldolgozásukban alapvető a gyermeki tevékeny-

ségre épülő élménypedagógiai folyamat. A mesékkel folytatott belső 

munkával és a köré fonódó játékos tevékenységekkel a gyermek átélheti a 

cselekvés és az alkotás örömét. A tanulmány a teljesség igénye nélkül a 

mesék néhány élménypedagógiai módszerét mutatja be.  

 

Élménypedagógia és konstruktív tanulás 
 

Az élménypedagógia a reformpedagógiák egyik irányzata, mely a 

formális keretek helyett az élményeken keresztül teremti meg az ismeret-

szerzéshez szükséges feltételeket. Valódi gyakorlati tapasztalásra épít, 

mely legtöbbször nem hétköznapi, hanem valamilyen élményt magába 

foglaló helyzetben valósul meg. A szubjektív állapotokat tekinti megala-

pozónak, a tanulást az empíria talaján létrejövő tapasztalatok újjáalakítá-

saként tételezi. Liddle így fogalmaz „Az élménypedagógia a közvetlen 

élményt, tapasztalatot használja alapként a tanuláshoz. Legegyszerűbben 

»cselekedve/tevékenykedve tanulásként« lehetne leírni. A tanulásnak 

olyan aktív formája ez, amely a résztvevők közvetlen tapasztalatát elsőd-

leges információforrásként használja a tanulási folyamatban.”
1
 

Korunk pedagógiai törekvéseiben egyre fokozottabban kerülnek 

előtérbe a konstruktív megközelítések, a gyermek cselekvésére és aktivi-

tására támaszkodó eljárások. Kitapintható tendencia, hogy „a mit? kérdés-

re felelő deklaratív tudás irányából a hogyan? kérdésre felelő procedurális 

tudás, valamint a hol, mikor? kérdésre felelő szituatív tudás irányába toló-

dik el a hangsúly.”
2
 Az élménypedagógiai módszerek a konstruktív peda-

                                                 
1Liddle, Matt: Tanítani a Taníthatatlant. Élménypedagógiai Kézikönyv, Pressley Ridge Magyarország 

Alapítvány, Bp., 2009.7. 
2 Lénárd András: Bevezető gondolatok az élményközpontú anyanyelvi nevelésről. In: Tóth Beatrix: A 

nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése: Módszertani gyűjtemény tanító szakos hallgatók 
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gógiai szemléletben horgonyzódnak, és arra a pszichológiai alapvetésre 

építenek, miszerint minden megismerés (tanulás) az egyén személyes 

konstrukciójában jön létre és azokban a szituációkban alakul, amelyekben 

aktívan részt vesz, ahol ezeket alkalmazza.  

Az élménypedagógia eredetileg – mint ahogyan az angol „outdoor 

education” kifejezés is utal rá – a szabadtéri tevékenységekre (pl. kirándu-

lás, kalandtúra, erdei óvoda és iskola stb.) vonatkozott, de ma már magá-

ban foglalja az „indoor” (beltéri) tevékenységeket, a művészetek és a játé-

kok nyújtotta élmények beépítését is.
3
 A facilitáló pedagógus egyfajta 

„flow- vagy áramlatélménytélményt” idéz elő, ami körülöleli és magával 

sodorja a gyermekeket.
4
 Az „flowélmény” olyan pszichológiai állapot, 

amely több dimenzió/motívum
5
 együttes működésének eredményeként jön 

létre, és maga is motivátora lehet a tevékenységeknek. Az irodalmi alkotá-

sok befogadásakor keletkező élmények az olvasás fontos forrási. Sajnos 

feltárásukra ezidáig kevés empirikus vizsgálat irányult. 

Módszertani alapvetések 

Pedagógiai evidencia, hogy az iskolás kor előtti nevelésben a mese 

szinte kizárólagosan élményforrás. A módszertani útmutatókban mégis 

kevés szó esik a gyermeki befogadás folyamatairól és a befolyásolás lehe-

tőségeiről. Az élmény létrejöttét leginkább a véletlenre bízott spontán 

lehetőségként kezelik. Az esetlegesség elkerülése és a hatékonyság növe-

lése megkívánja az élményközpontúságra építő interaktív (együttműködő) 

és szenzitizáló (érzékenyítő, érzelmeket előhívó) módszerek tudatosabb 

használatát, mely a tervezés, a végrehajtás és reflexió fázisait egyaránt 

átfogja. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja
6
 deklarálja és inspirálja 

az irodalmi művek befogadását, megszerettetését és az önálló kreatív gon-

dolkodás fejlődését. Fontos kiindulópontként jelöli meg a gyermekek 

motiválását és aktivitását. Több helyen is megfogalmazza a tapasztalati 

tanulás kiemelt szerepét. A tanulás szinonimájaként az „ismerkedés”, 

„megtapasztalás”, „megfigyelések”, „szabad alkotások”, „élmények meg-

örökítése” kifejezéseket használja, amelyek a folyamat spontán és önkén-

tes jellegét, tapasztalatalapúságát és élményközpontúságát hangsúlyozzák.  

számára. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Bp., 2003. 

6 
3Sövényházi Edit: Élménypedagógia. Bába, Szeged 2008. 
4Csíkszentmihályi Mihály: A flow – az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai, Bp., 

1997. 
5Csíkszentmihályi a tökéletes élmény nyolc elemét különbözteti meg: 1. világos célok, 2. a kihívás és 

a képességek egyensúlya, 3. a feladatra való összpontosítás, 4. a kontrol paradoxona, 5. folyamatos 

visszajelzések, 6. a cselekvés és a figyelem eggyé olvadása, 7. az idő átalakulása, 8. az én-tudat 
(koncentrálás) elvesztése. 

6363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. Magyar Közlöny, 

2012/171. 28223-28231. 
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A tapasztalás létrejöhet játékok, problémahelyzetek, vagy alternatív 

megoldások kipróbálása során, ezekben a gyermekek próbára tehetik ké-

pességeiket és tudásukat. Csépe Valéria kutatásokkal igazolta a művésze-

tek és az alkotó tevékenységek értelmi és érzelmi transzferhatását. Így 

fogalmaz: „Az éneknek, a zenének, az alkotó művészeteknek, a kézműves-

foglalkozásnak és a mozgásnak azokra az érésben, fejlődésben lévő agyi 

hálózatokra tett hatását kellene kihasználnunk, amelyek egyszerre biológiai 

alapjai a beszédnek, a nyelvi értésnek, az olvasásnak és a korai matematiká-

nak és alanyai az ezek fejlődéséből következő változásoknak.”
7
 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja és az ehhez kapcsolódó 

módosító kormányrendelet
8
 a gyermeki önkifejezés alternatív lehetőségei-

nek biztosítását várja el a nevelés tevékenységrendszerének tervezésében 

és megvalósításában. A mesét a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlő-

désének és fejlesztésének egyik legfőbb segítőjének tekinti. Rögzíti, hogy a 

vers és mese tevékenységekben a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van. A tanulás folyamatában a tevékenységorien-

tált ismeretszerzést részesíti előnyben. Prioritásként jelöli meg a gyermek-

központú pedagógiai attitűdöt, amely a gyermek számára az öntevékenysé-

get, a felfedezés lehetőségét és örömét biztosítja. Fontosnak tartja, hogy a 

pedagógus a tevékenységbe ágyazott tanulásirányítás során, differenciáló 

szemlélettel, személyre szabott pozitív értékeléssel segítse a gyermeket. 

Bontakozó lieráció 

Az óvodai nevelés teoretikusai és gyakorlati szakemberei nagy je-

lentőséget tulajdonítanak a korai és gyakori literációs élményeknek. Ab-

ból a feltevésből és tapasztalatból indulnak ki, hogy a gyermek jóval a 

konvencionális értelemben vett olvasástanulás előtt érdeklődik az írásbeli-

ség iránt, sőt maga is kísérletezik receptív és produktív író-olvasó maga-

tartásokkal és tevékenységekkel. Az írásbeliség a gyermek környezetének 

valós szituációiból bukkan elő, és az írás-olvasás eseményeibe ágyazott 

transzformációs és adaptációs tevékenységekkel fémjelezhető.
9
  

Közismert, hogy az a gyermek, akik rendszeresen találkozik me-

sékkel, fejlettségben megelőzi azokat a társait, akiknek a meseélmény 

gyakran vagy folyamatosan hiányzik az életéből. Az élményközpontú 

nevelés a mesehallgatást megalapozó literációs élménynek tekinti, és a 

narratív minták elsajátításának középpontjába a konstruálást, a szociális 

interakciók formálását állítja. Az iskolai sikeresség szempontjából sors-

7 Csépe Valéria–Sallai Éva: Az olvasó agy: „Magyarország az élvonalba kerülhetne" Interjú Csépe 

Valéria akadémikussal. Új Köznevelés, 2016/1.23. 
8 37/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. 

(XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 2018/118. 27346-27349. 
9Neuman, Susan B.: The Role of knowledge in early literacy. Reading Research Quarterly. 2001/4. 

468-475. 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/cbecb91aaa99eec67948809d18a02b6923cc1ef9/megtekintes
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döntőnek tartja a tudatosan szervezett literációs kontextusok
10

 (pl. olva-

sáshoz szükséges tárgyi eszközök, környezet, olvasásra irányuló pozitív 

attitűdök, szokások stb.) biztosítását, és szorgalmazza a szülői kompeten-

ciákat erősítő programok kidolgozását.
11

 

 

A mese tartalmához kapcsolódó élménypedagógiai módszerek 
 

A meséhez kapcsolódó élménypedagógiai módszerek arra az élet-

kori sajátosságra alapoznak, hogy a gyermekek szívesen merítenek mese-

élményeikből és szóval, tevékenységgel fel is elevenítik ezeket. Az eljárá-

sok különféle eszközökhöz és kreatív kifejezési formákhoz (pl. 

meseprodukció, mesefolytatás, mesebefejezés, gyermekmese egy-egy 

mesehősről, meseátstrukturálás, mesemimetizálás, mesedramatizálás, 

rajzos és alkotó tevékenységek stb.) kötődnek.
12

 Alkalmazásukban kiemelt 

szerepe van az intertextualitásnak, a szövegek és a korábbi élmények (iro-

dalmi és hétköznapi) összekapcsolásának. 

 

Interaktív mesélés 
 

Az interaktív mesélés – melyet az olvasáspedagógiai szakaszos ol-

vasásnak nevez
13

 – olyan felolvasási vagy mesélési mód, mely nagy hang-

súlyt helyez a szövegértésre, és megengedi a mesemondás/meseolvasás 

megszakítását. Az eljárás a gyermek és a felnőtt társas interakcióján ala-

pul, tehát a gyermek belekérdezhet, beleszólhat a mesélésbe. A pedagógus 

azért szakítja meg a mesét, hogy újabb információkkal szolgáljon, illetve 

kérdéseket tesz fel a szövegről, vagy hagyja, hogy a gyerekek interpretál-

ják az elhangzottakat. Az interaktív mesélés a befogadási folyamatot kö-

veti és vele párhuzamosan halad. A pedagógus a mesemondás/meseolva-

sás során megfigyeli a gyermek gondolkodását, érzelmeit. A beszélgetés a 

meseolvasás/mesemondás előtt, közben és után is folytatható.
14

 Célja a 

meseélmények fokozása, az impressziók nyomán megszülető gondolatok 

előhívása, melyben az előremondásoknak (jóslásoknak), a kérdésfeltevé-

seknek és a következtetéseknek nagy szerepe van. A gyermek sok min-

dent megért a mese hangulatából és tartalmából egyéni helyzete és fejlett-

sége függvényében. A mesét ezért nem kell – sőt, nem javasolt – 

magyarázni. Kerülni kell a mesék didaktizáló értelmezését is. A beszélge-

                                                 
10vö. Juhász Valéria: A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt. Könyv, könyvtár, 

könyvtáros. 2017/12. 38-44. 
11vö. Nyitrai Ágnes – Podráczky Judit: A bontakozó literáció (indirekt) támogatása a szülők bevoná-

sával. In: Belovári Anita (szerk.): I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia. Tanulmánykötet. 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2015. 227-236. 

12Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. OKKER, Bp., 2004. 
13Adamikné Jászó Anna: A folyamatolvasás (process reading). In: UŐ: Az olvasás múltja és jelene: Az 

olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben. Trezor, Bp., 2006. 506-522. 
14Szinger Veronika: Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. 

Anyanyelv-pedagógia, 2009/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184 
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téseknek a non-direktív kommunikáció kritériumaihoz igazodva a gyer-

mekek élményeire való reagálás, a közös élmények létrehozása és felidé-

zése formájában van létjogosultsága az óvodában.
15

  

Az interaktív mesélés elsősorban a képeskönyv nézegetéshez köthető, 

de ide tartoznak a meséhez kapcsolódó kreatív kifejezési formák is. Az inter-

aktív mesélés lehetőségeinek számbavétele és a hagyományos meséléshez 

való viszonyának tisztázása a jövőbeni módszertani kutatások fontos feladata. 

 

Képkönyvek 
 

A szavak nélküli képeskönyvek kizárólag képekben mesélnek el 

egy történetet. Az angolszász terminológia wordless book, silent book 

néven említi az ilyen típusú kiadványokat.
16

 A műfajnak nincs magyar 

megnevezése, fordítják ugyan szótalan könyvnek, csendeskönyvnek vagy 

némakönyvnek, de ez félrevezető, hiszen a könyvek nem szótlanok, ha-

nem a vizualitás nyelvével operálnak. Karakterük lehet narratív, lineárisan 

mesélő, de lehet hangulatokat asszociatív képzettársításokkal megragadó, 

a képek saját logikáját követően csapongó is.
17

 A képkönyveket
18

 ugyan-

úgy lehet „olvasni”, mint a szöveget, megfigyelve a részleteket, az egy-

másutániságot, az ok-okozati viszonyokat, sőt a rejtett tartalmakat is.
19

 

Nézegetésük közben a szövegalkotás aktusa – akár a felnőtt, akár gyermek 

mesél – hozza létre a képekből kiolvasható történetet. A képek verbalizá-

lása spontán és egyéni. Megengedi és feltételezi, hogy a képek nyomán 

elmesélt történet a mesélő személyének függvényében változzon. Egy-egy 

képkönyvet lapozva sem lehet ugyanazt a történetet kétszer elmesélni, 

mert mindig új és új szöveg jön létre. 

A képkönyv az óvodapedagógiai módszertanban mellőzött műfaj, 

holott számtalan lehetőséget kínál a személyiség formálására. Különféle 

jelentésrétegek felfedezését, eltérő nézőpontok és interpretációk végtelen 

tárházát kínálja. A befogadás folyamán a narratívák a képek közvetítésé-

vel beszélt szöveggé formálódnak, együttes befogadás esetén pedig módot 

adnak a pedagógus és gyermek közös beszélgetésére. Kiválóan alkalma-

sak a képi intelligencia, a képi narráció értelmezésére. Kiteljesítik a gyer-

mek kreativitását, képolvasási készségét, szókincsét és elbeszélő techniká-

ját, miközben kapcsolatot teremtenek a vizuális és a szóbeli kifejezés 

között. Terápiás foglalkozásokon is eredményesen alkalmazhatók, hiszen 

a befogadók semmilyen módon nincsenek előre rögzített szavakhoz és 

szöveghez kötve.  

                                                 
15Nyitrai Ágnes: Mese és mesélés. A mesék alkalmazásának lehetőségei a kritériumorientált fejlődés-

segítésben. Iskolakultúra, 2016/4. 75-83. 
16vö..Lewis, David: Reading Contemporary Picturbooks: Picturing text. Routledge, London. 2001. 
17Révész Emese: Piroska Kiberádiában: A kortárs gyermekkönyv-illusztráció új útjai. Műértő, 2014/1-

2. 13. 
18Révész Emese művészettörténész terminológiája 
19Nikolajeva, Maria–Scott, Carole: The Dynamics of Picturebook Communication. Children’s 

Litterature in Education, 2000/4. 225–239. 



396 

A csendeskönyv kézi munkával és sok fantáziával egyénileg is el-

készíthető. A papírra vetett rajzokon túl különféle anyagokból, textúrákból 

és játékelemekből is megalkotható. A lapokon például gombolással, pa-

tenttal, tépőzárral, cipzárral, levehető és pakolgatható elemekkel, ki-be 

rakható figurákkal stb. elevenedhet meg a mese. Funkcióját tekintve ez 

esetben a játékkönyvek kategóriájába tartozik.
20

  

 

Papírszínház (kamishibai) 
 

Az interaktív mesélés újszerű módszere a papírszínház. A japán 

eredetű kamishibai papírból készült színházi játékot jelent. A mesemondó 

a gyermekekkel szembe fordulva fakeretbe csúsztatott képen mutatja, és 

közben mondja, vagy a kép hátoldaláról olvassa a mesét. A lapok cseréjé-

ből, mozgatásából, egymásra csúsztatásából eredő játék drámai hatásású, 

mely igazi teátrális élménnyé teszi a mesebemutatást. A befogadás során a 

gyermek egyszerre tud támaszkodni a képre, a szóra, az intonációváltá-

sokra, és az előadástechnikai megoldásokra. A papírszínház képei – me-

lyek nem túl részletezettek– egyrészt kísérik a szöveget, másrészt segíte-

nek a belső képek megszületésében.
21

  

A papírszínház megannyi lehetőséget kínál az interaktivitásra és a 

kompetenciák fejlesztésére. Egyszerre fejleszti a gyermekek érzelmi és az 

értelmi intelligenciáját, koncentrációs készségét, figyelmét, vizuális és 

auditív memóriáját, szövegértő képességét, kreativitását. Együttes élményt 

nyújt és közösséget formál. Eredményesen használható terápiás módszer-

ként is, hiszen jól alkalmazkodik a sajátos nevelési igényű gyermekek 

megváltozott észlelési, érzékelési és gondolkodási folyamataihoz, beszéd-

értési szintjéhez. 

Magyarországon az első papírszínházak a halmozottan fogyatékos 

gyerekeknél alkalmazott meseterápia támogatására készültek a Csimota 

Kiadó és a Mozgásjavító Általános Iskola közös projektjeként. A kiadó 

2008 óta Papírszínház-mesék sorozatával népszerűsíti a műfajt. A papír-

színház alkalmazását nehezítheti a magas árképzés, de kézügyességgel és 

alkotóerővel a mese és a keret saját kezűleg is elkészíthető. A pedagógus 

új mesék és képsorok megalkotásával bővítheti meserepertoárját, és az 

alkotófolyamatokba a gyerekeket is bevonhatja. A megelevenített mesék 

lehetnek ismert, vagy egyénileg illetve közösen kitalált történetek. A tör-

téneteket elmesélhetik a gyerekek is, és az olvasni tudók maguk is felol-

vashatják a lapokon lévő szövegeket. 

 

 

 

                                                 
20 vö. Tancz Tünde: Gyermekkönyvek a bölcsődés korban In: Gyöngy Kinga (szerk.) Első lépések a 

művészetek felé. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 369-418. 
21Csányi Dóra–Simon Krisztina–Tsík Sándor (szerk.): Papírszínház. Módszertani kézikönyv. Csimota, 

Bp., 2016. 
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Mesemimetizálás – mesedramatizálás 
 

A gyermekek vitális játékigényére, az „olyanná lenni” vágyára épít 

a mesemimetizálás és a mesedramatizálás módszere. Mimézissel (testtar-

tással, gesztusokkal, arcjátékkal) megjeleníthetők a mese eseményei, a 

szereplők tulajdonságai, érzelmei és lelkiállapotai. A mimetizálást érde-

mes nonverbális kommunikációs játékokkal
22

 (pl. mese-activity, élőképek, 

mesetükör, szoborcsoport, szinkronizálás stb.) előkészíteni és összekap-

csolni, valamint a drámajátékok, mesedramatizálások megalapozásaként 

alkalmazni. 

A drámajáték célja nem a szerepeltetés, hanem a személyiségformá-

lás és a közösségi magatartás kialakítása. A játékban az egész személyiség 

részt vesz külső (megjelenés, mozgás, akusztikus-verbális megnyilvánulás 

stb.) és belső (lelki és tudati működés) feltételeivel együtt. A pedagógus 

együtt játszik a gyermekkel, és modellt nyújt számára. Indirekt módon – 

narrátorként helyenként szerepbe lépve, vagy megakadáskor külső megse-

gítéssel – irányítja a játékot. A mese szerkezetétől függően a gyermekek 

eljátszhatják a mese egy-egy jelenetét, vagy a teljes történetet. A dramati-

zálás feltételeit a következőkben lehet összefoglalni
23

 

– a folyamatosan és tervszerűen alkalmazott dramatikus játékok, 

– a gyermek életkorának megfelelő mesék, 

– a mese többszöri, ismételt meghallgatása, 

– a dramatikus kellékek, díszletek elkészítése (a gyermekek által 

készített kellékek fokozzák a játék élményét), 

– a játék megfelelő szervezése: önként vállalt szereplők kijelölé-

se, a nézőközönség elhelyezése, a játék kereteinek kijelölése 

(pl. színházi előadás: jegyszedő, pénztáros, csengő stb.) 

A dramatikus játékok a személyiség minden komponensére (szemé-

lyes, kognitív, szociális, speciális) pozitívan hatnak. Lehetőséget nyújta-

nak az utánzásra, a megjelenítő készség kibontakoztatásra, a kommuniká-

ciós eszközök használatára és gyakorlására. Növelik a gyermek 

aktivitását, önismeretét, problémamegoldó gondolkodását, művészeti ér-

zékenységét és alkotóképességét. Alkalmazásukban a fokozatosság elvére 

építve szem előtt kell tartani a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségi 

szintjét, szükségleteit, korábbi tapasztalatait és a csoportkohézió állapo-

tát.
24

  

 

 

                                                 
22vö. Bujdosóné Papp Andrea: Gyermeknyelv-mesenyelv. A meseélmény szerepe a kommunikációs 

kompetencia fejlesztésében. In: UŐ. (szerk.): A gyermeknek mese kell: A mese szerepe az óvodai és 

az iskolai nevelésben. Hagyományok Háza, Bp., 2017. 69–94 
23Tancz Tünde: Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. Anyanyelvpedagógia. 

2009/2.http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=161 
24 Pinczésné Palásthy Ildikó: Dráma – Pedagógia – Pszichológia. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 

2003. 
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Bábjáték  
 

Az alkalmazott bábjáték közismert és népszerű módszer a meseél-

mények megelevenítésére, újbóli átélésére és alkotására. A pedagógus 

és/vagy a gyermek játéka, a kevés szereplős és fordulatos mesék megjele-

nítésére, a bábtechnikák (pl. asztali-, tálcás-, paraván mögötti bábjáték 

stb.) és a bábfajták (pl. árny-, tárgy-, fakanál-, henger-, kesztyű-, mario-

nett-, sík-, termés-, ujj-, zacskóbáb stb.) változatos használatára épül. A 

bábjáték lélektani hatása minden más szerepléstől eltérő művészi és pszi-

chikai helyzetet teremt. A bábuval személyiségében és alakjában azono-

sult „én”-t tükrözi.
25

 

A bábjáték a művészet eszközeivel komplex hatást vált ki, mely a 

gyermek érzelmi sajátosságaihoz illő formanyelvén alapul és sajátos mód-

szertani eljárásokat kíván.
26

 Egyszerre kelt érzelmi, gondolati és motori-

kus (cselekvési) akciókat. A megelevenítés öröme a bábot mozgató felnőt-

tet és gyermeket egyaránt megérinti, és számtalan játékvariációt rejt 

magában. A megjelenítés közben szerephez jutnak a beszéd és a mozgás 

emotív funkciói. A bábra irányuló projekció és a metaforikus ábrázolás 

oldja a szorongást (a félszegebb gyermekek gátlásait), és bátrabb fellépés-

re, játékos improvizációkra ösztönöz.  

 

Meseprojekt 
 

A mese fókuszú pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megis-

merési és egyben cselekvési egység: olyan folyamat, amelynek során va-

lóságos tárgyi vagy szellemi produktumok (pl. fantáziajáték, társasjáték, 

meseillusztráció, mesekönyv-készítés, mesealkotás, mesedramatizálás, 

bábjáték stb.) jönnek létre. Kivitelezésében fontos az öntevékenység, a 

kooperáció és a differenciálás. 

A pedagógus a megismerési folyamatot komplex tevékenységek so-

rozataként szervezi meg, biztosítja a szinkretikus megközelítést és feldol-

gozást.
27

 Összhangot teremt a tartalom, a tevékenységformák és a gyer-

mekek szükségletei között. Sokszínű támogató ajánlattal (pl. történetek, 

szerepjátékok, dalok, népi játékok, mozgásos tevékenységek, kézműves 

technikák stb.) és egyéni választási lehetőségek felkínálásával segíti a 

gyermekek öntevékenységét. A tevékenységrepertoárt úgy állítja össze, 

hogy ezekbe a különböző fejlettségű és érdeklődésű gyermekek bekapcso-

lódhassanak. A gyermeki önfejlődést inspiráló (intrinzik) hatásokat a me-

seélmény megerősítésére és kiterjesztésére használja. 

A projekt irányítása indirekt, lebonyolításának menete nyílt, vagyis 

a gyermekek igénye alapján rugalmasan módosul. Tartama is fluktuál: a 

                                                 
25 Polcz Alaine: A bábjáték lélektanáról. In: Hollós Róbertné (szerk.): A bábjáték lélektana és peda-

gógiája. Népművelési Propaganda Iroda, Bp., 1980 .34-49. 
26 Mészáros Vincéné: Óvodai bábjáték. Tankönyvkiadó, Bp. 1992. 
27 Bihari Katalin: Projektmódszer az óvodában. Magiszter, 2009/1. 74–82. 
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témától és az érdeklődéstől függően egy naptól akár több hónapig is tart-

hat. Nincs két azonos témájú projekt, amely pontosan ugyanúgy bonyo-

lódna le (pl. időben, mélységben, eszközökben, módszerekben, tartalmi és 

formai elemekben, produktumokban stb.), hiszen más és más személyi, 

tárgyi és fejlettségi igényű összetevők alakítják.
28

 

 

Zárszó  
 

Az óvodai nevelést szabályozó dokumentumok lehetőséget adnak a 

pedagógusoknak a módszertani szabadságra. Arra ösztönzik őket, hogy 

bártan alkalmazzák az élménypedagógia módszereit és eszközeit. Az eljá-

rások mindegyikének könyvtárnyi irodalma van, ezért csak néhány lehető-

ségről szóltunk jelzés értékkel. Fontos alapvetés, hogy a meseélmény 

megteremtésében egyik módszer sem válhat kizárólagossá: a befogadás és 

az alkotás formái és eljárásai előhívják, igénylik és erősítik egymást. Vál-

tozatos alkalmazásuk az érzékelés különböző csatornáit nyitja meg, és az 

élmények sokoldalú elmélyítését és kiterjesztését szolgálja. A hatékony-

ságukra és alkalmazhatóságukra irányuló kérdések megválaszolása a köz-

eljövőben még jelentős munkát és együttműködést igényel a szakembe-

rektől. 
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