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1. Bevezetés 

Hiszem, hogy minden ember lelkében - kinek milyen mértékben - létezik egy kicsiny 

varázsvilág. Legalább egy csepp gyermekiség, felszabadult, gondoktól elzárt kis rejtek. 

Hiszem azt is, hogy amikor mesét hallgatunk, ez az apró bűbájos birodalom kitárul és az a 

békés, meghitt légkör csodával árasztja el egész lényünket. Ezért nem kizárólag leendő 

óvodapedagógusként, de magánemberként is törekszem arra, hogy a jól megválasztott, 

kellő időben és stílusban előadott mesék kulcsként nyissák hát meg bennünk ezt a világot, 

annak minden kellemes és biztonságos érzésével együtt, s teremtsék meg azt a belső 

rendet, amelynek szükségét egyre inkább érezzük. 

Témaválasztásomat személyes indíttatás vezérelte: a mesetérkép segédeszköz tavaly 

tavasszal került a látókörömbe, jelen dolgozatom megírásáig összesen 18 népmeséhez 

készültek ezek a rajzos, élőszavas mesélést segítő eszközök, melyek egyszerű, praktikus 

alkalmazása, esztétikus kivitelezése első látásra magával ragadott, s kézhezvételüket 

követő hetekben magam tapasztaltam sokszínű és izgalmas felhasználását szakmai 

gyakorlatom során. A mesetérkép megtekinthető a szakdolgozat 1.számú mellékleteként. 

Nélkülözhetetlennek tartom, hogy bemutassam a mesetérkép segédeszköznek otthont adó 

Pompás Napok elnevezésű módszertant. A Pompás Napok összefoglaló neve mindannak, 

amit a két alapító; dr. Deák-Zsótér Boglárka és Kormos Rebeka együtt alkottak meg és 

tartanak életben szüntelen, hogy a gyermekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal közösen 

tegyenek azért, hogy „A népmese visszakerüljön az őt megillető helyére, a családok és a 

közösségek mindennapjaiba” (Kormos, Deák-Zsótér 2021: 8). Teszik mindezt interaktív és 

élménydús népmese-foglalkozások, rendezvények megtartásával melyben nagy hangsúlyt 

kapnak a népi játékok, énekek, tárgyalkotások, továbbá akkreditált pedagógus 

továbbképzések, online szakmai tanfolyamok kínálatát biztosítják. „A Pompás Napok 

módszertana a népi hagyományban gyökerezik, mégis a mai ember szolgálatában áll” 

(Kormos, Deák-Zsótér 2021: 34). 

Úgy gondolom, hogy az óvodapedagógus szerepet gyakorlók körében az általam 

választott téma állandó aktualitást élvez, hiszen a mesetérkép módszer megszínesíti a 

verselés, mesélés foglalkozásokat, s további felhasználási lehetőségeivel igen komplex 

foglalkozások megtartására válhatunk képessé, ezzel is biztosítva a gyermekek 

személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlődését. Elsősorban viszont arra hivatott, 

hogy megoldást nyújtson az élőszavas mesemondáshoz, általa az óvodapedagógus igazán 

mesélő emberré tud válni (fel)olvasó ember helyett. A témában Vekerdy Tamás 

gondolatmenetét összefoglalva; a mesélő személy törekedjen arra, hogy inkább 
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tökéletlenebbül, mégis fejből meséljen, még abban az esetben is, ha szegényes a szókincse 

vagy képzelőereje, hiszen a mesemondás közben nem kizárólag a gyermek készít belső 

képeket (elaboráció), hanem a mesélő is, melyet a gyermek érzékel, és igen nagyra értékel 

(Vekerdy 2011). 

Az általam bemutatni és vizsgálni kívánt módszertani eszköz oly formában kínál 

jelentős segítséget a pedagógusok számára, hogy a mese főbb elemeit ragadja ki, melyek 

segítenek az emlékezésben annak érdekében, hogy a történet egységessége, logikája ne 

bomolhasson meg. Tehát adott korlátokon belül (mesei panelek) szabad mozgásteret 

biztosít, ezzel elősegítve, hogy saját fantáziánkat segítségül hívva képessé váljunk a 

meseszöveg előadására. 

 Diplomamunkám megírásával bizonyítani szeretném, hogy az óvodapedagógusok 

nyitottak egy olyan módszerre, amely által képessé válnak a mese szövegét felolvasás 

helyett fejből, de leginkább „szívből” előadni, s minden ilyen foglalkozáson élményt 

nyújtani a gyermekek számára, mely izgalmas és pompás kaland (Kormos, Deák-Zsótér 

2021: 50). Kis elemszámú kvalitatív kutatásommal kívánom feltérképezni a mesetérkép 

segédeszköz óvodai használatát, a tesztidőszak során tapasztalható személyiségfejlesztő 

hatásait. A mesetérképek vizsgálati céllal történő sokszorosítására engedélyt kaptam, 

melyet a 2. számú melléklet tartalmaz. Nem titkolt szándékom, hogy a dolgozat elméleti 

hátterének biztosításával, a kvázi kísérlet lefolytatásával magam is jobban elmélyüljek a 

témában, ezzel növelve leendő pedagógiai munkám hatékonyságát.  

2. A mesetérkép eredményes alkalmazhatóságának elméleti háttere 

Lévén, hogy az általam választott Pompás mesetérkép segédeszköz újkeletű alkotás, 

így hozzá kapcsolódó kutatás még nem születetett, ezért is nagy öröm számomra, hogy 

óvodai alkalmazását, a gyermeki személyiségre gyakorolt hatását elsőként vizsgálhatom. 

Az elméleti háttér biztosításához adatgyűjtésre volt szükségem, mely során hazai és idegen 

nyelvű szakirodalmak közül válogattam. A vonatkozó szakirodalmak feltárása, 

megismerése érdekfeszítő folyamat volt számomra, ám a releváns irodalmak kiválasztását 

kihívásként éltem meg, hiszen az elméleti alapok lefektetése azt gondolom, hogy nagy 

alaposságot és körültekintést igényel, így a személyiségfejlesztés, élőszavas mesélés, mű-, 

és népmesék témakörében íródott számos szakirodalom igen nagy halmaz, melyet a 

következő hiteles tájékozódási pontokat képviselő szakirodalmakra szűkítettem: Így a 

személyiségfejlesztés témájához Nagy József- Fejlesztés mesékkel, az anyanyelv, a 

gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban,  valamint Bruno 

Bettelheim- A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, míg a neveléstani részeknél 
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Kron, Friedrich W.: Pedagógia, a mesélés témakörében Honti János: A mese világa, 

valamint Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya, Útmutató mesemondók, 

pedagógusok és minden népmesekedvelő számára alcímmel rendelkező kötetét, című 

szakirodalmak nyújtottak segítséget. A vizsgálati eljárás módszertanát bemutató 

fejezetemet Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Gyurgyák János: A 

tudományos írás alapjai, Vitál Attila: Kutatásmódszertan kézikönyv és példatár 

tanulmányozásával helyeztem alapra. 

A számos rendelkezésemre álló alapmű mellett recens vagy kevésbé ismert 

szakirodalmakra is hivatkozom a későbbiekben;  az aktuális, modern szakmai kiadványok, 

új pedagógiai módszertani szemléleteteket bemutató szakirodalmak dolgozatomba való 

beemelésére törekedtem nagy hangsúlyt fektetni, úgy a Kormos Rebeka, Dr. Deák-Zsótér 

Boglárka: Népmese-foglalkozások tervezése 2021-es kiadású, valamint a Pompás jó 

gyakorlatok 2022-ben megjelenő módszertani alapokat és gyakorlatokat ismertető 

könyvekre, vagy éppen a dolgozatom megírása közben megjelent Boldizsár Ildikó által 

életre hívott MESE összművészeti folyóirat első lapszámának vonatkozó fejezeteire. 

További szakmai iránymutatásként szolgáltak az Irodalomjegyzék fejezetben felsorolt 

művek. 

A következő hét alfejezetben kívánom tisztázni az alapfogalmakat, 

kulcskifejezéseket, noha talán elsőre úgy tűnhet, hogy igen messziről indítva, de ezzel a 

témahálózatot feltérképezve, s az alapokat elmélyítve biztosítom a főfejezetben 

meghatározott mesetérkép segédeszköz eredményes alkalmazhatóságának elméleti hátterét, 

a kutatásommal pedig a gyakorlati kivitelezésének tapasztalatit írom le. Az alfejezetek 

témái szorosan, átfedéssel kapcsolódnak egymáshoz így a témák nem különálló, 

határvonalakkal ellátott egységek, hanem inkább egy egész, melyeket az áttekinthetőség 

kedvéért tagoltam szét részekre. 

2.1.  Az óvodai személyiségfejlesztésről 

A vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az óvodapedagógusok számára az alább 

megfogalmazottakat. Azonban, hogy munkám során azokat milyen mélységben, 

lelkiismeretesen és céltudatosan alkalmazom, azt szakmai elkötelezettségem, 

hivatástudatom szabályozza. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (2) bekezdése kimondja, 

hogy „Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza 

meg.” Melyet a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet szabályoz. Az I. Bevezető fejezet (1) 

bekezdés a), c) pontja egyértelműen kijelenti, hogy „az óvodai nevelésnek a gyermeki 
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személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia”, a Gyermekkép 

alfejezetben pedig leszögezi, hogy „Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva 

minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.”  

Ahogyan a rousseau-i pedagógia alapvetéseiről Pedagógia című könyvében Kron 

tesz említést a nevelés metaforái fejezetben, melyben a nevelést az önfejlődés 

támogatásaként közelíti meg; „[…] mindenfajta nevelésnek a gyermek érzékszervei s 

képességei fejlesztése a célja. A nevelőnek a gyermeki fejlődés legkorábbi szakaszától 

kezdődően szem előtt kell tartania és követnie kell a gyermek megnyilatkozásait és 

igényeit, vagyis »természetét«” (Kron 2003: 258). Olymód jegyezte meg Pálfi Sándor a 

2003-as óvodapedagógiai konferencián az 1996-os Óvodai nevelés országos alapprogram 

gyermekszemlélete kapcsán a következőket: „A gyermeket különleges védelem illeti meg 

[…]. Az óvodapedagógusnak kellő felkészültséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 

felismerje, mi az, ami a gyermek fejlődéséhez a legtöbbet adhatja számára, s mi az, ami 

nem szükséges, vagy káros lehet számára.” Majd más közoktatási intézményekkel 

ellentétben az óvodára vonatkozóan azt is hozzáteszi, hogy „[…] az alapprogram a 

személyközpontúság szemléletét is beépíti, amikor arra ösztönzi az óvodákat, hogy vegyék 

figyelembe a gyermek fejlődő-változó természetét, az egyének közötti eltérések 

állandóságát. S a gyermekszemlélet egyik központi eleme a személyiség szabad 

kibontakoztatása” (Pálfi, 2004: 124). Bruno Bettelheim - a már címében is igen beszédes: 

„A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek” címet viselő kötetében azt írja, hogy 

tudatos életet élni egy elhatározás, annak érdekében, hogy rátaláljunk az élet értelmére, 

ami egy hosszú folyamat eredménye. Ez az élethosszig tartó folyamat szakaszokból áll, s 

minden szakaszban meg is találunk valamit az élet értelméből az éppen akkori mentális 

szintünknek megfelelően (Bettelheim 1976: 9). Ezen gondolatokat feltételezhetően Erikson 

pszichoszociális fejlődéselmélete alapozta meg, melyről így ír Margitics Ferenc: 

„Kiemelhetjük a szakaszra jellemző főbb fejlődési feladatokat, uralkodó témákat, ezáltal 

jobban megértjük milyen fejlődésből adódó problémákkal kell megbirkóznia a 

személynek.” Végezetül pedig a szakasz fogalmát meg is magyarázza: „A szakasz fogalma 

arra utal, hogy a személyiség fejlődése egy adott időszakon belül valamilyen uralkodó 

jellemző körül szerveződik, valamint az adott időszakra jellemző viselkedés minőségileg 

tér el a korábbi vagy későbbi szakaszokra jellemező viselkedéstől” (Margitics 2011: 54). 
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Az alfejezet zárásaként pedig az utóbb idézett két szakember gondolatait ötvözném, 

hiszen a témával kapcsolatos megállapításaik logikailag és tartalmilag olyannyira szoros 

egységet képeznek, mely összefoglalja, mi több alátámasztja a Kormányrendeletben 

megfogalmazott feladatot, miszerint az óvodának vitathatatlan szerepe van a gyermeki 

személyiség fejlesztésében: „A gyermeknevelés legfontosabb és egyben legnehezebb 

feladata a segítségnyújtás, hogy a gyermek megtalálja az élet értelmét (Bettelheim 1976:9). 

„A szakaszhatárokat a társadalmi hatások is befolyásolják, a társadalmi elvárások és 

lehetőségek, társadalmi intézmények (óvoda, iskola) ráépülnek ezekre a természetes 

határokra” (Margitics 2011: 55). 

2.2.  A mesehallgatás fontosságáról 

A jogi szabályozás ismertetésénél maradva; az ONOAP a Verselés, mesélés 

alfejezetében így fogalmaz: „A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és 

fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek 

szemléletmódjának és világképének kialakítására.”  Bajzáth Mária, a Népmesekincstár 

Mesepedagógia Műhely vezetője a következőképpen vélekedik módszertani ajánlójában: 

„Mesét hallgatva, a mesehős útját járva a gyerek tanul: új problémamegoldási módokat, új 

viselkedésmintát sajátít el” (Bajzáth 2015: 9). Azt gondolom, hogy ezen új élmények a 

meséken keresztül igen jelentős mértékben járulnak a gyermek személyiségének 

fejlődéséhez, kialakul - tovább fejlődik a probléma felismerő képesség, elsajátíthatók 

különböző megküzdési módok, melyek a már korábbi tapasztalatokkal együtt belső 

erőforrásként- vagy nevezhetném hamuba sült pogácsának, Derék Jankó esetében kemény 

kenyérnek (Mihályi et. al.1950) önbizalmat, magabiztosságot, belső támogatást jelentenek.   

A méltán sokat idézett Bettelheim szerint „A gyermek gyakran érzi életét kuszának, 

és ezért különösen rá van szorulva arra, hogy megértse, mi a helye ebben a bonyolult 

világban, ahol neki valahogy boldogulnia kell. Az ilyen kézzelfogható mondanivalót a 

gyermek a mesében találja meg” (Bettelheim 1976:14). Közel negyven évvel Bettelheim 

előtt, a huszadik század elején élő magyar folklorista, népmesekutató egyik legjelentősebb 

magyar nyelvű monográfiájában így írt: „[…] a világ valóságai a gyermek előtt a 

legkomolyabban a mese formájában mutatkoznak meg” (Honti 1937: 9). 

Annak érdekében, hogy a népmesék ilyen jelentős mértékben ki tudják fejteni 

hatásukat, mélyrenyúló és erős gyökerekkel biztosítsák a kapcsolódást - a természeténél 

fogva ingatagon álló gyermekekhez - komoly munkára volt szükség: az idők során a mesék 

mintegy „természetes szelekción” estek át, ez alatt azt értem, hogy az összes, valaha 

mondott mesék közül kizárólag azok maradtak fent, melyek arra érdemesek voltak. 
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„A mindenkori mesemondó olyan tapasztalati anyagot ad át, amely évszázadokon keresztül 

kristályosodott ki, és folyamatos ellenőrzés (preventív cenzúra) alatt állt” (Boldizsár 2010: 

97-98).  

Mindazonáltal fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nagy mesegyűjtőink; Kriza 

János, Benedek Elek, Illyés Gyula a Grimm-testvérek munkamódszerének mintájára igen 

nagy mértékben szelídítettek, stilizáltak a meséken, tehát a népmesék nem tisztán, nyersen, 

hanem azt rostálva, formálva kerültek a mai emberhez (Raffai 2017: 60). „A szóbeli 

áthagyományozásban csak az a tudás maradhatott fent, amit a befogadók értettek és 

megéltek, vagy megélési lehetőségként kezeltek” (Boldizsár 2010: 98).  

2.3.  A mesékkel végzett tudatos fejlődéssegítésről 

Az eddigiekben arról tettem említést, hogy az óvodapedagógus előírt feladata a 

mesélés, majd részleteztem, hogy miként járulnak hozzá a mesék általánosságban a 

gyermeki személyiség kiteljesedéséhez, illetve miben áll a mesék ereje, – s a dolgozat 

terjedelmére, valamint témájára való tekintettel csak rövid kitérőként utaltam rá - hogy 

miként alakult ki mai formájában ismert népmesekincsünk. 

A következőkben a mesehallgatás fontosságát más aspektusból közelítem; mégpedig 

a tervezett és spontán – de az óvodapedagógus részéről minden esetben tudatosság 

jellemezte – fejlesztésre, pontosabb kifejezéssel élve a fejlődéssegítésre helyezem a 

hangsúlyt. A fejlődés segítésére, hiszen tudvalevő, hogy a gyermek nem kis felnőtt, a 

gyermeket nem az életre készítjük fel, az óvoda pedig nem gyermekmegőrző, vagy 

iskolaelőkészítő. Ezen világos alapgondolatok mentén, a gyermek jogait elismerve, 

természetét tiszteletben tartva, adottságait elfogadva, igényeihez, szükségleteihez 

igazodva, vágyait, érdeklődését figyelembevéve, egyéni bánásmódot alkalmazva, 

tehetségét gondozva segíthetjük a fejlődés útján, támogathatjuk előrehaladását a maga 

ütemében. „A pedagógia célja a fejlődés segítése, minden pedagógiai beavatkozás ennek 

szolgálatában áll […]. A segítő pedagógiában a pedagógus szerepének értelmezése a 

faciliátor szerepének értelmezésével mutat közeli rokonságot” (Szombathelyiné 2012: 140-

141). Az óvodapedagógus személye jelentős mértékben alakítja a gyermekek meséhez, 

varázshoz, realitásérzékelésükhöz, világhoz és önmagukhoz való viszonyát. Ugyanis a 

gyermekek személyiség fejlődésének megsegítéséhez hiábavaló minden eszköz és 

módszer, ha a fundamentum hiányzik, hiszen: „Az óvodapedagógus legfőbb eszköze: önön 

személyisége” (Jávorné 2004: 42). Friedrich W. Kron szerint a nevelő egyik legfőbb 

feladata, hogy az önmaga és a világ megismerésére vágyó gyermekben felkeltse, és segítse 

a kibontakoztatását az arra irányuló erőknek, akaratnak, vágyaknak. 
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„A nevelés, mint a gyermeki önfejlődés támogatása tehát olyan kép, amely a nevelő 

legmagasztosabb feladatait hangsúlyozza: a megfelelő tanulási helyzet kialakítását, a 

tanácsadást, a támogatást és a segítést” (Kron 2003: 259).   

Dacára, hogy az óvoda nem iskolaelőkészítő, mégis megemlítem az iskolakezdés 

sikerességét befolyásoló hét elemi alapkészséget, melyek a relációszókincs, elemi 

számolási készség, beszédhanghallás, tapasztalati összefüggés-megértés, tapasztalati 

következtetés, írásmozgás-koordináció, szocialitás. Ugyanis ezen kompetenciák a 

gyermekek 4-8 éves kora közt, azon időszakon belül is az óvodai középső- és nagycsoport 

évei alatt fejlődnek legjelentősebb mértékben (Szombathelyiné 2012: 139-140). Legyen 

szó tervezett vagy spontán érvényesülő fejlődéssegítésről, az óvodapedagógus progresszív, 

patronáló attitűdjével biztosítja, hogy a foglalkozások élményt nyújtsanak a gyermekek 

számára. „A mese az ember egész életében szerepet játszik. A felnőtt személyiséget 

meghatározzák a gyermekkori meseélmények is. […] A mesének a személyiségre 

gyakorolt jótékony hatását, a benne rejlő lehetőségeket az emberiség az ősidőktől ismerte 

és alkalmazta” (Nagy 2009:19). Az ilyesfajta alkalmak során számos fejlesztő hatás 

valósul meg; „A belsőkép-alkotás képessége elengedhetetlen az iskolai tanulmányokhoz, 

hisz ebben az agyi folyamatban gyökerezik az elvont gondolkodás, az absztrahálás 

képessége is” (Kormos, Deák-Zsótér 2021: 31). Az agyi folyamatok témájánál említést 

tennék róla, hogy a mesehallgatás, majd a mese feldolgozása aktivizálja egyik-másik 

agyféltekét, mely ezáltal összehangolt működésre válik képessé. (Ezzel kapcsolatban 

részletesebben kifejtem a népmesékről szóló alfejezetben Bajzáth Mária gondolatmenetét). 

Mesehallgatás hatására fejlődik a spontán szociális kompetencia, melynek mentén az 

egyén megéli önmagát individuumként és a közösség tagjaként is, fejlődik az empátia, 

kialakul-tovább fejlődik a társakhoz való pozitív viszonyulás, egymásra való odafigyelés, 

az egymásrautaltság elfogadása. Az anyanyelvi, - és irodalmi kompetenciák közül a 

kommunikációs készségek, mint a beszédértés, beszédészlelés, szókincsbővítés, 

kifejezőkészség, esztétikum felismerése, irodalmi igényesség kialakulása, erkölcsi- morális 

sémák mutatkoznak meg a mesékben, az illemszabályok, a jó és rossz (s egyéb, a világban 

fellelhető ellentétpár) kontrasztja, kognitív-logikus gondolkodás területén a tér-idő 

viszonyok, ok-okozati viszonyok, a figyelemtartás fejleszthető. Az ismétlés 

biztonságossága-rituális jellege, a fantázia szabadjára engedése, a karakterek bőrébe 

bújása, majd a garancia, hogy a világ rendje habár megbomlik, mindig helyreállítható 

(kompenzáció, jóvátétel, szándék, következmény, felelősség) segíti a hétköznapi nehéz és 

szorongató helyzetek feloldását, általuk a gyermek mintázatokat kap melyek a megküzdést 
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segítik, önfegyelemre, kitartásra, önálló boldogulásra, ugyanakkor a segítség kérésére és 

elfogadására (természetes mértékű egymásrautaltság) is nevelnek. Páratlan hatást képes 

kifejteni a mese a szűkebb és tágabb környezetünkhöz, gyökereinkhez való kapcsolódás 

terén. A fent olvasható hatások - habár a teljesség igénye nélküli felsorolásként, de azt 

gondolom - kellőképpen szemléltetik, hogy mennyire szerteágazó területeken sejlik fel az 

útjának indított mese fejlesztőképessége, kedvező irányba alakító mivolta. Mintegy erős 

hálóként szövik át a gyermek személyiségét, mind-mind beépülnek az eszköztárába, lénye 

részéve válik, mely magabiztosságot, önmagába és a világba vetett hitet, az alkalmasság 

érzését adhatja.  

2.4.  Az élőszavas mesélésről 

„A mesélő ember” ez az a kifejezés, mely egy egyetemi előadás alkalmával keltette 

fel érdeklődésem, utánaolvasást követően találtam rá, egy a hatvanas években német 

nyelven megjelent okfejtésre, melyben Kurt Ranke említi meg a „Homo narranns” (Ranke, 

1967: 6) kifejezést, ami tulajdonképpen a kivételes tehetséggel történeteket előadó 

személyeket külön embertípusba sorolja. Felnőttként kevesen vannak olyan kivételes 

helyzetben, hogy meséket hallgassanak. Amikor viszont mégis megadatik ez a lehetőség, 

akkor osztályrész jut abból a csodából – melyből reményeim szerint a gyermekek minden 

nap töltekezhetnek – ahogyan a mesélő a saját szóhasználatával, beleélésével, érzelmei 

közvetítésével a meseszöveget élettel tölti meg, valósággal fest a szavaival. Ezen élmények 

hatására valóban az az érzésünk-gondolatunk támadhat, hogy aki az ilyesfajta mesélés 

képességnek birtokában van, az minden bizonnyal nem „közülünk való”. 

Ugyanakkor érdemes megjegyeznem, hogy az élőszavas mesélés mestersége 

tanulható, fejleszthető és alakítható, – és hogy dolgozatom témájától ne térjek el – 

kizárólag annyit jegyeznék meg megerősítésképpen, ahogyan arra a bevezetésben említést 

tettem; hogy a felolvasott szövegtől az elmondott és átérzett mesélésig hosszú az út. Ezen a 

hosszú úton nyújt támogatást a mesetérkép olyan módon, hogy a pedagógus a kinyomtatott 

segédeszközre tekintve felidézheti a konkrét mesei elemeket, melyek a történet vázát 

alkotják, mindemellett képzelőerejüket használva egyszerre biztosít támaszt és autonómiát. 

Bajzáth Mária így vélekedik: „A mese erejének titka, hogy lélektől lélekig tud szállni. 

Akkor tudok belenézni a mesét hallgató szemébe, ha élőszóval mesélek” (Sallai 2015). 

Magam is azon véleményen vagyok, hogy a szemkontaktus, teljes tudatos jelenlét 

elengedhetetlen. A jó mesemondó életet és színt visz a meseszövegbe. Mesemondás 

közben képzeletünket szabadjára engedve mesélni egy másik világ: megingathatatlan híd 

épül mesélő és mesehallgatók között. A Pompás Napok alapító szakemberei is ekképpen 
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vélekednek módszertani könyvükben, metodológiájuk alapja az élőszóval mondott 

mesélés: „A népmese képek egymásutániságából épül fel, amelyet a mesemondó tölt meg 

élettel” (Kormos, Deák-Zsótér 2021: 52). Joggal merülhet fel a kérdés: hogy mennyi élet 

lehet egy mesében? Azt gondolom annyi, amennyi éppen akkor, éppen ott a mesélőben 

van.  

2.5.  A műmeséről 

Mindeddig a népmesék felől közelítettem a személyiségfejlesztést, mesehallgatást, 

élőszavas mesélést, mégis amikor a meséről írok, természetesen ezen nagy halmazban a 

műmese is benne foglaltatik. Jelen munkámnak nem célja sem összehasonlítani, sem pedig 

szembeállítani a műmesét a népmesével, ellenben egy gondolat erejéig mégis ezt teszem: 

„A népmese az élőszó művészete, míg a műmese az írott szóé” (Raffai 2017: 17). 

Tekintettel arra, hogy dolgozatom fókuszpontja a mesetérkép, mely eddig kizárólagosan 

népmesékhez készült, valamint főként azért hívták életre, hogy segítse az élőszavas 

mesemondást, indokolttá teszi, hogy a műmesénél többször kerüljön említésre. „A 

műmesének/szerzői mesének/irodalmi/kortárs mesének igenis megvan a létjogosultsága, 

nem másodrendű képződmény” (Gulyás 2018: 105-106). Az ONOAP szintén egyformán 

fontosnak tartja a meséket általánosságban, eredettől eltekintve, az V. fejezetében, 

Verselés, mesélés bekezdésének 7. pontjában így ír: „Az óvodában a 3-7 éves gyermekek 

életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, népi hagyományokat felelevenítő 

mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a 

klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.”  

Mi több, visszautalva a személyiségfejlesztés-fejlődéssegítés témákhoz, és tágabban 

értelmezve nem csak a szórakoztató, nevelő célzattal, hanem a gyógyító célzattal való 

mesemondást is ideértve teszek róla említést, hogy a Metamorphoses Meseterápiás 

Egyesület megalapítója, dr. Boldizsár Ildikó a gyermekekkel való terápiájában műmeséket 

is alkalmaz, mert úgy gondolja, hogy az elmúlt bő évtizedben a lélektanilag is hiteles és a 

terápiában jól hasznosítható mesekönyvek száma növekedett (Boldizsár 2021). „A 

műmesék szerzői az alkotás során eleve a gyermekekre gondolnak, míg a népmese 

eredendően felnőtt műfaj, csak másodlagosan a gyermekeké” (Raffai 2017: 18). A műmese 

irodalmi alkotás, a szerzője ismert, ennek okán nem szájhagyomány útján terjed, így a 

szövege kötött- s ebből kifolyólag ildomos azt szóról szóra tudni, előadni. Ám ez a 

kötöttség a hétköznapi gyakorlatban az óvodákban megnehezítheti a pedagógusok dolgát, 

hiszen a szöveghűségre való törekvés rányomhatja bélyegét az előadásra, így a 

legbiztosabb módja annak, hogy a műmese hatásait érvényre juttassuk az, ha felolvassuk. 
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Egy hivatását régóta gyakorló óvodapedagógus, Legendi Katalin, a Pompás Napok 

szemléletét és eszközkészletét alkalmazó Pompás Nagykövet éppen hasonló esetről 

számolt be, ugyanis számára is problémát jelentett a meseszöveg memorizálása, úgy véli, 

hogy a görcsös ragaszkodás éppen a mese lényegétől: a varázstól fosztja meg a 

hallgatóságot (Kormos 2021). Népmesék esetében is találkozhatunk olyan 

szövegrészletekkel (A csengettyűs lábú kecske, Zöld Péter), dalbetétekkel (A vajaspánkó, 

Az elrabolt dalocska) vagy formulamesék közül a láncmesék egésze esetében 

elengedhetetlen a jó szövegtudás (Farkastanya, A kóró és a kismadár), melynek 

megtámogatására született a mesetérkép technika. Ezen utóbbi példám tette indokolttá, 

hogy a későbbiekben; a tesztidőszak során az óvodapedagógusok számára összeállított 

feladatok között egy láncmese előadása is szerepeljen a hozzá tartozó spirális alakban 

megrajzolt mesetérképpel, mely így esszenciálisan tartalmazza mindazt, amire a 

segédeszköz hívatott. 

2.6.  A népmeséről 

A népmese az élőbeszéd művészete, előadója és alakítója, őrzője a mesemondó. 

Hogy miben áll a nép ajkán hagyományozódott, változatokban élő történetek hitele, s 

leendő pedagógusként miért tartom érdemesnek éltetni a műfajt? „Népmeséink rétegesen 

rejtik magukba üzeneteiket. Jelképességüket az évszázadok múlása, a világ nagy 

gondolkodási folyamatai erősen befolyásolták, mondhatni elfedték. […] Időről időre meg 

kell azonban erősíteni a ma emberét abban, hogy a népmesékkel érdemes foglalkozni, és a 

népmesék által őrzött kincset a pedagógiai munkába bevonni” (Kormos, Deák-Zsótér 

2021: 37). 

Ugyanis a népmesékhez tudunk zsigerileg kötődni, olyan alapmotívumok, 

szimbólumok, helyszínek, helyzetek szerepelnek benne, melyekhez archaikus kötődésünk 

van, a saját népünk meséihez könnyebben találunk belső képeket a mese hallgatásakor, 

hamarabb indul meg az elaborációs folyamat, a meghallott szó képpé alakul, érzéssé válik 

és ott hat, ahol szükség van rá.  „A népköltészeti alkotások segítenek abban, hogy a 

gyerekek a környezetüket, a testüket, az érzelmeiket tudatosítsák, értelmezzék, megértsék. 

Felölelik és leírják az élet szinte minden mozzanatát, didaktikus magyarázat nélkül, a jobb 

agyfélteke tevékenységére alapozva” (Bajzáth 2015: 9). Mintegy folytatva a 

gondolatmenetet írja Boldizsár Ildikó: „Azt gondolom, hogy a magyar népmesék nagyon 

sokat segítenek a bal és jobb agyfélteke összehangolt működésében, és ennek az az oka, 

hogy sem a fantasztikusnak, csodásnak hitt elemek, sem a realisztikus motívumok 

nincsenek túlsúlyban a történetekben. A hős mindig élni tud a «csodákkal», rendjén 
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valónak találja őket, és saját életét, megoldási stratégiáit gazdagítja velük, miközben ismeri 

és használja a racionális magyarázatokat is, bár soha nem elégszik meg ezekkel” 

(Boldizsár 2010: 83). 

2.7.  A mesetérképről 

A bevezető részben röviden bemutattam a Pompás Napok módszertanát, illetve a 

mesetérkép használatáról is szót ejtettem. Ebben az alfejezetben viszont azt tűztem ki célul, 

hogy ezt az újkeletű alkotást elhelyezzem az óvodapedagógusok által használt 

segédeszközök palettáján, illetve megkeressem helyét a mese világában. Ezen vállalkozás 

erőforrásait az általam lefordított külföldi tanulmányok és folyóiratcikkek vonatkozó 

részeinek megjelenítésével biztosítom, továbbá egy 2022-ben útjának induló friss periodika 

felhasználásával, mely a MESE Összművészeti Folyóirat dr. Boldizsár Ildikó és Luzsi 

Margó gondozásában.  

A mesetérkép segédeszköz fogalmának meghatározása a Pompás Napok alapítói 

szerint: „A mesetérképek vizuális elemekkel (megrajzolt meseszerepelők, helyszínek) 

segítik a mese felidézését, így az élőszavas mesélés kiegészítője. Az igényesen megrajzolt 

alkotások tükrözik a népmesék gondolati rendszerét és egységességét, továbbá segítik a 

mesélőt az adott mese elmondásában, de az utólagos feldolgozás kiindulópontjai is 

lehetnek” (Kormos, Deák-Zsótér 2021: 126). A mesetérkép segít a gyermekeknek 

térképszerűen eligazodni a mesei cselekmény logikus ábrázolásával. 

S éppen ebben rejlik a varázsa és praktikuma; segédeszköz. Egyaránt segíti a 

mesélőt, hogy a rajzolt elemekre tekintve a mese fonalát fel tudja idézni magában, 

valamint segíti a hallgatóságot, akik nyomonkövethetik a mese cselekményét vizuálisan is. 

A mesemondás és mesehallgatás igen koncentrált állapot, nem csak az előadónak, hanem a 

hallgatóknak is. Az óvodai mese-vers foglalkozás során a mesetérkép lehet az a közös pont 

a pedagógus és a gyermekek számára, mely a kiindulási alap a közös belső képalkotási 

folyamat megkezdéséhez. A kiscsoportoskorú gyermekek számára ez igazán fontos, hiszen 

az elaboráció csak akkor tud elindulni, ha már a gyermek rendelkezik alapképekkel, 

melyeket tovább gondolhat. A fekete-fehér, egyszerűen követhető vonalrajzok megfelelő 

alapot szolgáltathatnak az alapképek beépüléséhez, míg a pedagógus által előzetesen 

kiszínezett eszköz alkalmazása már esztétikai élménynyújtás.  

A Pompás Napok módszertan megalkotói az élőszavas mesélést tekintik kiindulási 

alapnak, mesemondókként, meseterapeutákként pontosan ismerik a szövegtanulás, 

memorizálás körülményeit, ezt megkönnyítve már korábban is javasolták 

továbbképzéseiken, hogy a meseszövegek kinyomtatását követően a szövegben érdemes 
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bejelölni és külön lerajzolni a főbb szereplőket, eseményeket, tárgyakat, szimbólumokat, 

mert így rögzülnek a mesei panelek. A javaslat később igénnyé formálódott, majd 2020-

ban már elektronikus kiadványként lehetett letölteni a Pompás Mesetérképek 

gyűjteményét, mely először hat népmeséhez készült, bemutatkozással, használati 

útmutatóval, tanácsokkal. A termék szélesebb körben való ismertségét a pandémia 

időszaka alatt otthonról instruáló óvodapedagógusok érdeklődése okozta, hiszen az óvodák 

bezártak, a gyermekek otthon maradtak, s a pedagógusok majd a szülők az interneten a már 

ismert módszertani kiadványok között egy új csomagra lehettek figyelmesek. Tekintve, 

hogy a mesetérkép online megvásárolható, egy kattintással letölthető, kinyomtatható rövid 

időn belül igazán népszerűvé vált. 

A mesetérkép az óvodai tevékenységekben komplex módon alkalmazható: a 

gyermekek figyelmének felkeltésére, mint a kezdeményezés eszköze, a mese történéseinek 

bemutattatásával, esztétikai élménnyújtással a motiváció fenntartható, valamint a 

mesefoglalkozás lezárásaként, más tevékenységbe való átvezetésként szolgálhat. Egy 

minta tevékenységterv a mesetérkép használatát bemutatva a szakdolgozat 3.sz. 

mellékleteként megtekinthető. További feldolgozási formák között említhetném meg a 

játékfűzéseket, mely során a témához illeszkedő népi játékokat közösen eljátsszuk, a 

mozgást népdallal, mondókával kísérjük.  

A már meglévő – hazánkban is használatos – mesélést segítő szemléltetőeszközök 

közül a papírszínházat találtam egyedül, melyhez hasonló asszociációim vannak, mint a 

mesetérkép segédeszközhöz. Az 1.számú ábrán a mesetérképhez társított kulcsszavakat 

rendeztem össze egy csillagdiagramba, melyek segítséget nyújtanak a következőkben, 

hogy komplex és átfogó módon mutathassam be a segédeszközt – most a papírszínház 

segédeszköz prizmáján keresztül. 
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1.sz. ábra: A mesetérképhez társított kulcsszavak. 

 

Amint arról e fejezetben említést tettem, a papírszínház (eredeti japán kifejezéssel 

élve Kamishibai) olyan szemléltetőeszköz, melynek módszertani alapjai nagyban 

hasonlítanak a mesetérképéhez. Az idei évben megjelent hiánypótló összművészeti 

folyóirat első számában Fekete-Szabó Viola így ír a japánok nemzeti örökségének 

részeként tekintett szemléltetőeszközről: „A papírszínház leginkább annak köszönheti 

népszerűségét, hogy bravúrosan ötvözi az élőszóval történő mesemondást a képekkel 

történő mesélés hagyományával.  Ha a mesemondó ráadásul a különböző verbális és non-

verbális elemeket (a hangszínt, hanglejtést, mimikát, gesztusokat, vizuális és akusztikus 

elemeket) ügyesen használja, a nézőket képes lesz bevonni a mesélésbe, és a felolvasásból 

igazi előadás születik. A közönség aktív részvétele […] teszi igazán teljessé és 

varázslatossá a papírszínházzal történő mesélést” (Fekete-Szabó 2022: 33). Azt gondolom, 

hogy a két említett segédeszköz lényegében ugyanazon elvárásoknak felel meg, 

ugyanakkor van egy szembetűnő különbség is; az alkalmazás módja. A papírszínház egy 

fából készült, ajtókkal ellátott bábszínházra emlékeztető keret, melybe a külön vásárolható 

meséket és instrukciókat tartalmazó kétoldalú lapok kerülnek. A lap egyik oldalán az 
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illusztrációk kaptak helyet, míg a másik oldalon a mesélő kaphat segítséget a szöveg és 

instrukciók olvasásával. Úgy vélem, hogy a mesetérkép ezzel szembeni nagy előnye, hogy 

a gyermekek számára is könnyen hozzáférhető, elektronikus kiadványként nyomtatható 

több méretben is, tetszés szerint laminálható (mely eljárással nem kizárólag 

„konzerválható”, hanem higiénikusabbá is tehető az alkotás használata, hiszen a műanyag 

felület fertőtleníthető). Míg a papírszínház esetében a képek egymás után következnek, és a 

lapok kicsúsztatása majd azok elhelyezése, a következő lap hátulján található instrukciók 

elolvasása mind megtörhetik a meseelőadást, addig a mesetérképek „tükrözik a 

népmeséinkre jellemző tér és idő egységét. A kronológiát ellensúlyozza az egy képbe 

sűrített történeti illusztráció”1.Továbbá könnyebben hozzáférhető, tárolható, a gyermekek 

önállóan is használhatják. 

Karen Vermeir Belgiumban élő posztdoktori kutatóként az oktatási innovációkat 

vizsgálta 2019-ben, (a flamand oktatásban az óvoda az iskolarendszer része, ahol a 2,5-5 

éves korú gyermekek nevelését, fejlődéssegítését végzik a pedagógusok). Akkori PhD 

kutatásának része az esettanulmány, mely tulajdonképpen a papírszínház óvodai 

használatát vizsgálja. A dolgozatának esettanulmány részét angolra fordították, hogy 

szélesebb közönséget elérjenek vele, a fordítást 2020-ban publikálták; szakdolgozatom 

elméleti alapjainak lefektetéséhez a cikkben megjelenteket magam fordítottam magyar 

nyelvre, mert fontosnak tartom, hogy a hazai szakirodalmakon és általánosan fellelhető 

tanulmányokon, tapasztalatokon túlmutatóan is megismerjek új kutatási eredményeket. A 

bevezető részben egy óvodapedagógusról esik szó, aki az innovatív eszköz használatát 

óvodai keretek között valósította meg, először a mesélés öröméért, majd egyre inkább az 

aktuális oktatáspolitikai helyzethez igazodva iskola-specifikus (anya)nyelvoktatási 

programjuk megvalósításának eszközévé vált. 

A már több, mint 20 éve óvodapedagógusként dolgozó szakember elmondása szerint 

először a papírszínház technikát kizárólag történetmesélésre használta csoportjában, és 

fokozott koncentrációt tapasztalt a gyermekeken a mesehallgatás közben, leírja, hogy azt 

gondolta olyan hatással van a gyermekekre a papírszínházzal előadott mese, mint a 

televízió, (nyugodtan ülnek a mese előadása közben). Az illusztrációk statikus képek, 

melyek a gyermek fantáziájában kelnek életre, így a belső képalkotó képesség fejlődik, 

ellenben a kívülről jövő kész képekkel (mint a televízió) szemben, melyek megterhelik az 

éretlen idegrendszert, s leállítják az elaboráció folyamatát. Említést tesznek a vizsgálatban 

 
1 https://pompasnapok.hu/termek/meseterkepek-gyujtemenye-2/ Letöltés ideje: 2021.09.15. 

https://pompasnapok.hu/termek/meseterkepek-gyujtemenye-2/
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résztevő óvodapedagógusok arról is, hogy a rendszeres használatot követően többfunkciós 

segédeszközként definiálták, mert olyannyira sok felhasználási lehetőséget találtak 

(Vermeir 2020). A mesetérkép segédeszköz is  –  a papírszínházhoz hasonlóan – egy alap 

segédeszköz, melynek alkalmazását az óvodapedagógus saját kreativitása, céljai érdekében 

egyéb módon is alkalmazhat, mely új alkalmazási módok újabb fejlesztési területet 

nyithatnak meg; pl. vizuális figyelemfejlesztés érdekében a mesetérkép „felvillantása” a 

csoport előtt néhány másodpercig, majd egyes szimbólumokra való rákérdezés a jó 

megfigyelőképességet, gyorsaságot, a látótér növelésének lehetőségét is magában 

foglalhatja. Csakúgy, mint a síkbeli tájékozódás területen, ahol a térképen látható egyes 

alakzatok más alakzatokhoz való viszonyát, elhelyezkedését is megnevezhetik a 

gyermekek. A mesetérkép elemeit kiterjeszthetjük térbe is, akár a csoportszoba szőnyegén 

reprodukálhatjuk a gyermekekkel közösen lekövetve a mese szálát, (különösen 

láncmeséknél) a gyermekek így több érzékszervükkel is tapasztalhatnak, mely tapasztalat 

során az szerialitás, lateralitás, téri tájékozódás, a kinesztetikus intelligenciaterületek 

kerülhetnek fejlesztésre. Állatmesékhez készült mesetérképek alkalmazása előtt 

ráhangolódásként a gyermekek az állatok hangjait is utánozhatják, vagy a pedagógus által 

kiadott hangot felismerhetik, a látott képpel egyeztetve már keresztcsatornák, összehangolt 

működések fejlesztéséről is beszélhetünk. A már sokszor említett utólagos feldolgozás 

egyik lehetséges módja a síkbáb készítés, melyhez a képek kiszínezése, formák alakítása a 

finommotorikus fejlődést segíthetik. 

3. A kutatásom módszertanának elméleti háttere 

Ahogyan korábban kitértem rá, az általam vizsgálni kívánt segédeszköz 

használatával összefüggésben még nem született kutatás, így a primer kutatás 

lehetőségével éltem. Vizsgálatomat a teljesség igénye nélkül végeztem – hiszen a 

rendelkezésemre álló idő, illetve a szakdolgozat terjedelme korlátos – ennek ellenére a 

legnagyobb mértékben törekedtem az átláthatóságra, megbízhatóságra, valamint a 

minőségi adatok begyűjtésére. Kutatómunkám során két vezérszál mentén haladtam, 

ahogyan azt a dolgozatom címe is mutatja. Elöljáróban a vizsgálni kívánt téma 

struktúrájáról: 

I. Óvodai használat (I, II. kutatási kérdés) 

II. Személyiségfejlesztő hatás  

1. Rövidtávú hatás (III. kutatási kérdés) 

2. Hosszútávú hatás (További vizsgálati irányként jelölöm ki) 
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3.1.Kutatási cél 

A vizsgálatom feltáró jellegű, célja, hogy a kapott eredmények alapján átfogó képet 

kaphassak a mesetérkép óvodai alkalmazásáról, valamint, hogy rövidtávon milyen 

személyiségfejlesztő hatásokat tudunk elérni használatával. Mindemellett megismerhetem 

a szakemberek véleményét a mesetérképről, továbbá, hogy a lakóhelyemen dolgozó 

óvodapedagógusok általánosságban mennyire tartják nyitottnak önmagukat egy új 

módszertan megismerésére, milyen mértékben tudnak alkalmazni egy újszerű komplex 

segédeszközt. A kapott eredmények figyelembevételével és továbbgondolásával új 

ismeretekre tehetek szert, melyet reményeim szerint nem kizárólagosan saját leendő 

óvodapedagógusi munkám hatékonyságának növelése céljából hasznosíthatok, hanem az 

adott területhez oly módon hozzátehetek, legalább azzal, hogy a vizsgálatomba bevont 

személyeket befogadóbbá tegyem, az élőszavas mesemondásra bátorítsam.  

3.2.Kutatási kérdések 

I. Mennyire tartják könnyen használhatónak, hasznosnak a mesetérképet, változatosnak a 

segédeszközzel megtartott foglalkozásokat?  

II. Milyen mértékben támogatja az óvodapedagógusok élőszavas mesemondását a 

továbbiakban?  

III. Milyen hatást gyakorol a mesetérkép segédeszközzel való élőszavas mese előadása a 

gyermeki személyiségre? 

3.3.A vizsgálat módszerei 

A vizsgálati eljárás logikai rendszerét tekintve induktív modellre épül, a kutatási 

kérdések megfogalmazását követően állítottam össze a kérdőívet, melyből a kinyert 

adatok, összefüggések, mintázatok új tudásanyagként, elméletekként szolgálnak. Kutatási 

típust tekintve alapkutatás, mert célom, hogy eredeti ismereteket szerezzek a pedagógusi 

hatékonyság növelése céljából. A kutatás hosszát tekintve egyszeri transzverzális; ugyanis 

a véletlenszerűen kiválasztott minta n=20 (a személyek egymástól függetlenül) ugyanazt a 

feladatot, kérdőívet kapták meg a kéthetes tesztidőszakra. A szakdolgozat jellege, valamint 

a kutatásban résztvevők mennyiségére való tekintettel a kvalitatív-minőségi kutatási 

módszert alkalmaztam, lévén, hogy mintázatok, összefüggések keresése volt a célom. 

Kutatási metódust tekintve bizonyos szempontokból indokolt a kvantitatív kutatási eljárás 

alkalmazása is, hiszen az adatok majdani feldolgozásához és értelmezéséhez, kifejezéséhez 

elengedhetetlen, hogy rendelkezzek statisztikai - számszerűsített adatokkal.  Ezen 

metodológia alkalmazását az is alátámasztja, hogy kutatásom két részből tevődik össze: A 

tesztidőszakot megelőző általános időszakról kapott adatok leíró jellegű kutatás, a 
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tesztidőszak, vagyis a mesetérkép alkalmazására való felkérés már kvázi-kísérlet, ami 

kísérleti kutatás, ahol függő változó: az óvodapedagógusok személye a gyermekcsoport 

tagjai, a verselés, mesélés tevékenység időpontja és körülményei, független változó: a 

meseválasztás, a szemléltetőeszköz, az utólagos feldolgozás. 

3.4. Mintavételi keret, mintavételi eljárás 

Kutatásom következtetéseit a nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodákban 

dolgozó óvodapedagógusokra kívántam vonatkoztatni. Azonban minden óvodapedagógust 

nem kérhettem fel a tesztidőszakra (hiszen egy csoportban dolgozó 2 óvodapedagógustól 

elvárni, hogy 2x2 hetes időtartam alatt kizárólag mesetérképpel kiegészített verselés, 

mesélés foglalkozást tartsanak nem lett volna ésszerű, időben kivitelezhető, hiszen a 

tesztidőszakot megelőzően az óvodapedagógusoknak fel kellett készülniük a mesetérkép 

használatára, a mese szövegét meg kellett tanulniuk). A továbbiakban azt írom le, hogy az 

összes nyíregyházi óvoda és annak dolgozóitól hogyan jutottam el a végső populáció és 

minta meghatározásához:  

Nyíregyházán jelenleg 41 óvodai nevelési feladatot ellátó intézmény működik. Egy 

óvoda egyesületi, öt egyházi jogi személy, harmincöt pedig megyei jogú városi 

önkormányzat által fenntartott. Az önkormányzati fenntartású helyi óvodák (35) ügyvitel 

típusa szerint a következőképpen oszlanak meg: 4 óvoda székhelyintézményként, 23 

tagintézményként, 8 pedig telephelyként végzi feladatát.  A vizsgálatom mintájának 

kiválasztását 27 intézményből kívántam biztosítani, mely óvodák mind nyíregyházi, 

önkormányzati fenntartású székhely vagy tagintézmények. Ezen intézmények 

mindegyikének ugyanakkora esélye volt, hogy bekerüljön a végső 10 óvodába, melyből 

már személyeket, vagyis a tényleges mintát tudom kiválasztani.  

A mintavételi eljárás során csoportosított véletlen (lépcsőzetes) mintavételt 

követtem, melynek lépései a következők voltak: 

1. lépcső: Véletlenszerűen kiválasztottam egy csoportot (27 intézményből 10-ben 

vizsgálódom). A Mintavételi keret: Oktatási Hivatal adatbázisa, mely tartalmazza az összes 

nyíregyházi óvodát. A mintavételi keret meghatározásának lépései a következők voltak: A 

településemen működő összes óvoda nevét tartalmazó lista keresése.2 Találatok szűrése 

csak önkormányzati fenntartású intézményekre, újabb szűrés székhely és 

telephelyintézményekre. A leszűkített találatok alapján saját lista összeállítása, melyben az 

óvodák sorszámot és egyedi azonosítót kaptak. Online véletlenszám-generátor használata a 

 
2 https://dari.oktatas.hu/kir_int_pub_talalat  2021.10.01. 

https://dari.oktatas.hu/kir_int_pub_talalat
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10 intézmény véletlenszerű kiválasztásához, majd a kapott tíz érték megfeleltetése a 

korábban összeállított listán szereplő óvodákkal. (4-6.sz. mellékletek). 

2. lépcső: Az első lépcsőben véletlenszerűen kiválasztott 10 intézményen belül is 

véletlenszerű kiválasztással került meghatározásra a minta. Azt, hogy a random módon 

generált 10 óvoda összes óvodapedagógusa egyenlő esélyekkel induljon a kiválasztásba 

úgy garantáltam, hogy a 10 intézmény vezetőjét kértem meg arra, hogy számomra 

ajánljanak óvodáikból 2-2 óvodapedagógust, akik segítségemre lennének a tesztidőszak 

során. Így mind a tíz intézményből 2-2 óvodapedagógus alkotja a végső mintát, mely 

összesen húsz fő (n=20).  

3.5.Populáció és minta meghatározása 

Tehát populáció vagy alapsokaság (N=α): Dolgozatomban egyéneket vizsgálok, így a 

populációt az összes fent leírt tulajdonságú óvodában (=27) dolgozó összes 

óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek adják.  

Minta (n=20): A vizsgálni kívánt minta pedig a populációból véletlenszerű 

kiválasztással (óvodavezetők választották ki minden előzetes instrukció nélkül) 

intézményeikből azt a 2-2 pedagógust, aki a mesetérképet az adott útmutatóban foglaltak 

szerint alkalmazza, tapasztalatait kérdőívben rögzíti.  

3.6.Adatfelvétel 

Dolgozatom elméleti részének megírásához, a jogszabályok és egyéb, eredetileg nem 

kutatásra szánt anyagok feltárásánál dokumentumelemzést, a kutatással összefüggően 

pedig a kvantitatív módszerek közül az írásbeli kikérdezést alkalmaztam, melynek eszköze 

a kérdőív volt. Kéthetes tesztidőszakra (kvázi kísérletre bocsátottam a mintát alkotó 

óvodapedagógusok részére két darab mesetérképet, melyhez tájékoztatót, valamint 

használati útmutatót is mellékeltem (7.sz. melléklet). A kéthetes tesztidőszak letelte után 

elektronikus formában kapták meg kérdőívet (8.sz. melléklet), mely 15 kérdést tartalmaz 

három részre elosztva: A bevezető részben a kérdőív címe, célja, valamint a beleegyezés-

hozzájárulás a válaszok szakdolgozatban való felhasználásáról kérdés található. Az érdemi 

részben feltett kérdések 2 témakörre bonthatóak: a tesztidőszakot megelőzően, illetve a 

tesztidőszakot követően tapasztaltak rögzítése. A befejező részben biztosítottam 

lehetőséget a kitöltők számára, hogy esszészerűen összefoglalják tapasztalataikat, 

észrevételüket, véleményüket. A kérdőív érdemi részében található 13 kérdés 8 főkérdést, 

5 mellékkérdést tartalmaznak, melyek segítenek a feldolgozáskor, hogy árnyaltabb képet 

kapjak. Válaszadás szerint vegyesen nyílt és zárt kérdések, rangsoroló, valamint mérték- 

vagy skálaformáló kérdésekkel (intenzitást kifejező lineáris és kijelentéseket értékelő 
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Likert-skála, valamint egy szabad asszociációs mondatkiegészítő kérdés beiktatásával) 

igyekeztem az adatokat gyűjteni, az óvodapedagógusok mesetérkép alkalmazásával 

kapcsolatos gondolatait feltárni, a motiváló kérdések megfogalmazásával a kitöltési kedvet 

fenntartani. Irányultság szerint direkt és indirekt, explicit és implicit kérdések alkotják a 

kérdéssort. 

3.7.Adatelemzés 

A kérdőíves vizsgálatban szereplő nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a 

tartalomelemzés technikájával dolgoztam fel, az írásbeli kikérdezés során egy esetben 

alkalmaztam szabad asszociációs mondatkiegészítést, a válaszokat szófelhőbe rendeztem. 

A kvantitatív feldolgozó módszerek: matematikai-statisztikai eljárások alkalmazására 

kizárólag néhány esetben volt szükségem például, hogy az egyes állításokhoz való 

viszonyulás mértékét kifejezzem. 

4. Eredmények és értékelésük 

A mintavételezési eljárásban meghatározottak szerint a véletlenszerűen kiválasztott 

nyíregyházi óvodák intézményvezetőinek felkérése a vírushelyzetre való tekintettel e-mail-

ben történt. Az óvodavezetőktől azt kértem, hogy ajánljanak számomra két fő 

óvodapedagógust intézményükből, akik a kéthetes tesztidőszak alatt beépítenék a verselés-

mesélés foglalkozásukba az általam előre meghatározott és az adventi időszakhoz 

kapcsolódó két népmesét mesetérképpel együtt, majd a tesztidőszak lejárta után kitöltik a 

kérdőívet. A megkeresést követő néhány napban nem érkezett válasz, így a 

szakdolgozatomban való együttműködésre irányuló felkérésem, első körben nem hozott 

kedvező eredményt. Ezt követte a személyesebb, telefonos kapcsolatfelvétel, ahol igen 

nagy mértékű elutasítást tapasztaltam (10-ből mindössze 3 óvodavezetővel sikerült célt 

érnem, 6 óvodavezető ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a hét folyamán megkeresnek 

döntésükkel, 1 óvodavezető levélben jelezte, hogy jelenleg elzárkózik az új segédeszköz 

megismerésétől és tesztelésétől). Az azt követő napokban az „időt kérő” hat 

óvodavezetővel újbóli kapcsolatfelvételt kezdeményeztem, melynek eredménye 66 

százalékos együttműködési hajlandóság volt. Ezt követően az előzetesen meghatározott 

feltételeknek eleget tévő intézményeket tartalmazó listából önkényes mintavétellel 

választottam három óvodát, ezzel biztosítva az előre meghatározott minta elemszámát. A 

második körben való (önkényes) mintavételezés során a részvételi hajlandóság 100 

százalékos volt. A kérdőívet a Google Űrlapok internetes szolgáltatás igénybevételével 

állítottam össze, majd mielőtt az óvodapedagógusokhoz került volna, tesztre bocsátottam 

az esetleges hibák kiküszöbölése végett. 



26 

A fentebb részletezett önkényes mintavételezés során újra definiált minta – habár 

már nem képes reprezentálni az alapsokaságot (7 véletlenszerűen, 3 önkényesen választott 

intézmény) – annak ellenére a tesztidőszakot az eredetileg tervezett napon, 2021. december 

06-án elindítottam. A tesztidőszak során az óvodapedagógusok számára a mesetérkép 

segédeszközt rendelkezésre bocsátottam, az elkészített használati útmutatóban a mese 

szövegét, a felhasználás lehetséges módjait, valamint a fontos határidőket és egyéb 

tudnivalókat összegeztem. A tesztidőszak zárását követően az online elérhető kérdőívekre 

mutató hivatkozást a résztvevőkkel megosztottam, majd a kérdőív kitöltésének lehetőségét 

2022. január 06-án, a tervezett 20 fő helyett 14 fő által kitöltött kérdőívvel zártam le. A 

kapott adatok rendszerezését két lépcsőben végeztem el, mely a következő két alfejezetben 

kerül megjelenítésre; először a kérdőív kérdéseinek sorrendjében, majd a kutatási kérdések 

tükrében mutatom be.  

4.1. A vizsgálati adatok ismertetése a kérdések sorrendje alapján 

A kérdőív első kérdésére adott válaszok alapján a 14 kitöltő közül 5 fő 8 vagy 

kevesebb éve van a pályán (így a pedagógus előmeneteli rendszer alapján Gyakornoki 

vagy Pedagógus I. fokozatba sorolhatók) míg a fennmaradó 9 fő már a pályán eltöltött évei 

alapján minimum Pedagógus II. fokozatba sorolható. Tekintettel arra, hogy az 

óvodavezetők szabadon választhatták ki intézményeikben a kutatásomat segítő 

munkatársaikat, a válaszadók 64%-a már nem pályakezdő. 

A második kérdésre adott válaszok elemzése alapján megtudhatjuk, hogy a 

pedagógusok csoportjaikban a verselés, mesélés tevékenységet milyen szervezeti formában 

valósítják meg. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a kötött vagy kötetlen formák 

közül választhattak. Öt fő válaszolta, hogy kötött formában, (majd egy kitöltő a következő 

kérdésnél hozzátette, hogy egyaránt alkalmazza a két formát) míg kilenc fő azt jelölte, 

hogy foglalkozásait kötetlen formában kivitelezi. Ezen kérdés megfogalmazásakor arra 

voltam kíváncsi, hogy a pedagógusok ragaszkodnak-e ahhoz, hogy az általuk 

kezdeményezett fejlesztés kötött szervezeti formában valósuljon-e meg, a gyermekcsoport 

kötelezően részt vegyen a verselés, mesélés foglalkozáson, vagy kötetlen szervezeti formát 

alkalmazva különféle, változatos vagy éppen hagyományos, megszokott eszközökkel, 

rituálékkal a mesehallgatás lehetőségét oly módon kínálja fel a gyermekeknek, hogy az a 

gyermekekből érdeklődést váltson ki, motiváltak legyenek, így elérje önkéntes 

részvételüket. Itt nagyobb hangsúlyt kap a differenciálás, a motiváció, a kooperatív munka, 

mikrocsoportos munkaforma. Ehhez szükséges, hogy a legfejlesztőbb tevékenységüket – a 

szabadjátékot – saját tempójukban lezárhassák, a játékokat elpakolhassák, majd a kötött 
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formával ellentétben akár egyesével, kisebb csoportokban érkezzenek a mesehallgatás 

helyszínére. A mesetérkép segédeszközt kiváló motivációs eszköznek gondolom a 

szabadjátékból indított kötetlen mesefoglalkozások megkezdése esetében, hiszen a 

mesékhez egyedileg készülnek, így mindig a szöveg tartalmához illeszkedő, de mégis 

izgalmas képekkel tudjuk a gyermekek figyelmét felkelteni, őket mesehallgatásra invitálni. 

A harmadik kérdésnél konkrét kezdeményezésekre voltam kíváncsi, amivel a 

gyermekcsoport figyelmét a pedagógus felkelti. A 14 válaszadó szöveges válaszát 

kategóriákba rendezve felsorolásszerűen adom meg, mert több kitöltő is ugyanazon 

kezdeményezést írta: auditív kezdeményezés (mesébe hívogató mondókák, dalok), vizuális 

kezdeményezés (bábok, színes képek), egyéb interaktív kezdeményezés (mesegyertya 

meggyújtása, meseláda elővétele, kipakolása, mi van a takaró alatt játékok) alkalmazásával 

csalogatják a gyermekeket a mesefoglalkozásba.  

A negyedik kérdésnél már a foglalkozás során alkalmazott mesélést segítő eszközök 

felsorolását kértem az óvodapedagógusoktól. A meseillusztrációról említést tettem a 

mesetérképről szóló fejezetben, habár kérdőívemben – sajnos – nem tértem ki arra a 

különbségre, hogy a mesélést segítő eszköz az óvodapedagógus segítsége, míg a 

mesehallgatáshoz való segédeszköz a gyermekek segítsége. Így azon információkat, 

melyek arra vonatkoztak, hogy az óvodapedagógusnak szükségük van -e segítségre a 

meseszöveg előadásához a hatodik kérdés a-d-f kijelentéseire tett értékelések elemzésével 

biztosítom. Egy kitöltő említést tett arról, hogy ő először semmilyen eszközt nem használ, 

mert úgy véli „fontos a belső képi megjelenés”. Attól teszi függővé a különféle eszközök 

(felsorolása alapján: képek, bábok, fejdíszek, egyéb dramatizáláshoz szükséges kellékek) 

alkalmazását, hogy a mese új vagy ismétlő jellegű -e. Azt gondolom, hogy a 

szemléltetőeszközök alkalmazását elsősorban a gyermekek kora, fejlettségi szintje 

határozza meg, hiszen a belső képi feldolgozás természetesen fontos, ugyanakkor (óvodára 

vonatkoztatva) egy kiscsoportoskorú gyermek még nem biztos, hogy rendelkezik olyan 

mértékű belső képkészlettel, ami segítené számára a mese megértését-megélését. Ezért 

személy szerint fontosnak tartom, hogy először külső - továbbgondolható alapképekkel 

segítsük a gyermeket, majd a későbbiekben a fantáziálásnak, kreativitásnak, alkotásnak 

teret engedve szemléltetőeszköz nélkül, majd igény, valamint a kívánt hatás 

(élményszerzés, fejlődéssegítés) elérése érdekében újra szemléltetőeszközt használva 

támogassuk az elaborációt.  A válaszadók különféle bábokkal, illusztrációkkal, 

hívóképekkel, képeskönyvekkel, a gyermekek rajzaival, árnyjátékokkal, IKT eszközökkel, 
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diavetítővel, jelmezekkel, hangszerekkel, a dramatizálás kellékeivel segítik a 

mesehallgatást. 

Az ötödik kérdésnél a pedagógusok az általuk három legjobban kedvelt mesélést 

segítő eszközt sorolták fel. A kitöltők ezen kérdésre adott válaszaikból az derül ki, hogy a 

bábokat tartja a megkérdezettek 71%-a (14-ből 10 pedagógus) az első legkedveltebb 

segédeszköznek, majd a második legkedveltebb eszköz a képek, illusztrációk, a harmadik 

helyen pedig mesepárnát, papírszínházat, projektort és magnót, mesedobozt írtak az 

óvodapedagógusok. Egy kitöltő pedig nem rangsorolt, mert a különféle eszközök 

változatos alkalmazásának tulajdonít jelentőséget.  

A hatodik kérdésnél kijelentést értékelő 5 fokozatú többkérdéses Likert-skálát 

alkalmaztam, kvalitatív kutatás lévén mintázatok megfigyelése, attitűdök feltárása célom. 

Ezért tartottam indokoltnak a Likert skála páratlan számozását, melyben semleges 

válaszlehetőséget is biztosítottam, mert nem tudhatom, hogy a kitöltők milyen szintű 

önismerettel rendelkeznek, milyen mértékben képesek megítélni önmaguk jártasságát egy-

egy adott témában. Annak ellenére, hogy minden alkalommal felhívtam a kutatásban 

résztvevők figyelmét, hogy a kérdőív kitöltése anonim, tisztában vagyok vele, hogy a 

Likert-skála egyik hátránya, „megfelelés igénye”, vagyis, hogy a válaszadók olyan választ 

adnak meg leginkább, melyet a társadalom inkább helyesnek, elfogadhatónak ítél meg, s 

nem saját gondolata alapján jelöl. Ezt kiküszöbölvén a sarkalatos kijelentések esetében 

ellenőrző kérdések segítették munkámat.  A kitöltők hat állítás esetében dönthették el, 

hogy azt milyen mértékben gondolják igaznak magukra nézve. A hat állítást a 

következőkben betűjelekkel (a-f) jelölöm, ahol az 1=Egyáltalán nem igaz, 2=Inkább nem 

igaz, 3=Ugyanolyan mértékben igaz, mint nem, 4=Inkább igaz, 5=Teljes mértékben igaz). 

Az első állítás: (6a) Fontos számomra, hogy a mesehallgatás élmény legyen. A 

megkérdezettek 85,71%-a, azaz 14-ből 12 óvodapedagógus vallotta, hogy számára teljes 

mértékben (5-ös értékű viszonyulás), 1 kitöltő pedig, hogy inkább igaz (fontos), (4-es 

értékű viszonyulás), hogy a mesehallgatás élményt jelentsen. Azt gondolom, hogy ez a 

fajta viszonyulás elvárható, hiszen óvodapedagógusként-gyermekekkel foglalkozó 

szakemberekként törekednünk kell arra, hogy foglalkozásinkkal élményszerzési 

lehetőséget biztosítsunk, törekvéseink a gyermekek igényeinek és szükségleteinek 

felismerésére majd kielégítésére irányuljanak, ezzel is támogatva személyiségük 

kibontakoztatását.  

A második állítás: (6b) Legtöbbször felolvasom a meséket. Egyik pedagógus sem 

jelölte, hogy önmagára nézve teljes mértékben igaznak véli azt az állítást, hogy legtöbbször 
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felolvassa a meséket. Egy fő inkább felolvassa, a megkérdezettek 42,85%-a, vagyis 14-ből 

6 fő jelölte a (3-as mértékű viszonyulást), mely azt a képet mutatja, hogy a válaszadók 

közel fele ugyanolyan mértékben olvassa fel a meséket, mint ahányszor élőszóval mesél. 

Második legtöbb jelölést kapott viszonyulás a (2-es: „inkább nem igaz”), hogy felolvassa a 

meséket, melyet 28,57%, 4 fő jelölt meg.  

A harmadik állítás: (6c) Nyitott vagyok új módszertanok kipróbálására. 71,42%, 

vagyis 14-ből 10 fő azt válaszolta, hogy teljes mértékben igaz ránézve az állítás, hogy 

nyitottnak tartja magát az új módszertanok kipróbálására. 4-es mértékű viszonyulást 

jelöltek meg 3-an, mely a kitöltők 21,42%-át jelenti. 1 fő pedig 2-es viszonyulást jelölt 

meg, miszerint inkább nem igaz, hogy nyitott lenne új módszertanok kipróbálására, 

összességében a megkérdezettek 92,85%-a nagyrészt vagy teljesen nyitott új módszertanok 

megismerésére. A későbbiekben még két ellenőrző kérdés (6/e,12/g) beiktatásával 

igyekeztem növelni a megbízhatóságot.  

A negyedik állítás: (6d) Leginkább fejből mesélek. A válaszadók 57,14%-a (14-ből 8 

fő) önmagára nézve teljes mértékben igaznak találja azt az állítást, hogy leginkább fejből 

mesél. A fennmaradó 6 főből ketten inkább igaznak gondolják, ketten semlegesek, ketten 

inkább nem gondolják igaznak, egy fő pedig egyáltalán nem mesél leginkább fejből a 

kapott válaszok szerint. Amikor a pedagógus segítség nélkül is elő tudja adni a mesét, 

akkor a mesetérkép leginkább a gyermekek számára nyújt segítséget. Főként a 

kiscsoportoskorúak számára, akiknek még az elaborációhoz szükséges belső képek nem 

raktározódtak el.  

Az ötödik állítás: (6e) Szívesen gazdagítom módszertani repertoáromat. 71,42%, 

vagyis 14-ből 10 fő azt válaszolta, hogy teljes mértékben igaz ránézve az állítás, nyitottnak 

tartja magát az új módszertanok kipróbálására. 4-es mértékű viszonyulást jelöltek meg 3-

an, mely a kitöltők 21,42%-át jelenti. 1 fő pedig 2-es viszonyulást jelölt meg, miszerint 

inkább nem igaz, hogy nyitott lenne új módszertanok kipróblására. Lényegében a 

megkérdezettek 92,85%-a nagyrészt vagy teljesen nyitott új módszertanok megismerésére. 

Szintén többen (14-ből 11 fő) állítják, hogy szívesen gazdagítják módszertani 

repertoárjukat. Az élményszerű foglalkozások megtartása mellett azt gondolom, hogy egy 

jó pedagógus ismérve, hogy folyton tanul és fejlődik, nyitott az új módszertanok 

megismerésére, viszont, hogy ez mennyire igaz, egy összesítő táblázatban jelenítem meg. 

Jelen állítást a 6/c kijelentés ellenőrzéseként fogalmaztam meg ezt az állítást, hogy a képet 

árnyalni tudjam. A 6/c, 6/e és 12g állítások mindegyike ugyanazt a kérdést járja körül. 



30 

A kapott adatokat egy összesítő táblázatba rendeztem, majd oszlopdiagramként 

jelenítettem meg a 12/g. állításnál. 

A hatodik állítás: (6f) Számomra könnyű megjegyezni a mese szövegét. 14 

válaszadóból mindössze 4-en állították magukról, hogy a mese szövegét könnyű 

megjegyezniük, 5 fő számára ez valamivel nehezebb, 3 fő inkább nehezebbnek gondolja 

míg ketten kifejezetten nehezebben tudják megjegyezni a mese szövegét.  

A kérdéssor hetedik kérdése afelől érdeklődik, hogy a tesztidőszakot megelőzően a 

kitöltők hallottak-e már a mesetérképről. A válaszadók mindössze 28,57%-a, hallott a 

mesetérkép segédeszközről azelőtt, hogy a tesztidőszakra felkértem volna őket. A 

tesztidőszak során lehetőséget kaphattak, hogy megismerjék.  

A nyolcadik kérdésem azokhoz szólt, akik a tesztidőszak alatt már hallottak a Pompás 

Napok ezen termékéről, arra kértem a pedagógusokat, hogy röviden írják le, honnan 

értesültek e módszerről. Az egyik válaszadó ismer olyan intézményt, mely megkapta a 

Pompás Óvoda címet, így már hallott a módszertanról, s a rajzos termékről is. Van, aki 

óvodapedagógus hallgatótól értesült a segédeszköz létezéséről, más pedig 

fejlesztőpedagógusként ismerkedett meg vele, valamint az egyetemen hallott felőle. Volt, 

aki az internetről szerzett tudomást az új fajta Pompás segédeszközről. 

A kilencedik kérdéstől kezdve már a tesztidőszak alatt tapasztaltakról érdeklődöm, 

így az első ide tartozó értékelendő állításom a következőképpen került a kérdéssorba: „Az 

elmúlt két hétben a mesetérkép alkalmazását illetően úgy érzem. A válaszadók 5 állítás 

közül választhattak egyet, melyet magukra nézve a leginkább igaznak éreztek, az öt 

kijelentést intenzitás szerint rendeztem sorba: 3 kitöltő azt írta, hogy rendkívül nagy 

segítségére volt a mesetérkép a tesztidőszak alatt, 6-an úgy gondolták, hogy többnyire 

segítségükre volt, 3-an úgy érezték, hogy általánosságban segítséget nyújtott, míg egy 

kitöltő egyáltalán nem vette hasznát. Ennek ellenére a 12/a és 12/c részeknél úgy 

nyilatkozott, hogy teljes mértékben egyetért azzal az állítással, hogy ezután szívesebben 

mondana mesét, változatosabb tevekénységeket tud tartani a mesetérkép alkalmazásával. 

A tizedik kérdés egy szabadasszociációs mondatkiegészítő feladat, mely során a 

kitöltőknek a megadott mondatot kellett befejezniük lehetőség szerint egy szóval. A kapott 

válaszokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért szófelhőbe rendeztem egy online program 

segítségével. A befejezendő mondat pedig: A mesetérképpel dolgozni számomra… 
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2.sz. ábra: Szófelhő. Forrás: https://wordart.com/create  

A kérdőív tizenegyedik kérdése a rajzos segédeszköz rendszeres használata mellett 

bekövetkezendő lehetséges rövidtávú személyiségfejlesztő hatásai felől érdeklődik, 

melyeket a szakemberek a tesztidőszak alatt tapasztalhattak. Az óvodapedagógusok által 

megadott válaszok intelligenciaterület szerinti csoportosításban: Nyelvi intelligenciaterület 

a nyelvi kifejezőkészség, összefüggő mondat- és szövegalkotás, szókincsbővítéssel, a 

kommunikációs képességek fejlesztésével. A logikai-matematikai intelligenciaterület, az 

értelmi képességfejlesztés területéhez tartozik a szerialitás,- figyelem,- memóriafejlesztés, 

megfigyelőképesség, gondolkodási műveletek végzésével kognitív funkciókat, kreativitást, 

fantáziát, a közös mesehallgatás élményével, az önálló mesemondás lévén fejlődő 

önbizalommal a személyes intelligenciát fejlesztheti a segédeszköz. A fent megjelenített 

válaszokból azt gondolom egyértelműen kiolvasható, hogy az szakemberek a mesetérkép 

segédeszköz óvodai használatát sokrétűnek, kifejezetten fejlesztő hatásúnak gondolják.  

A kérdőív tizenkettedik kérdésénél ugyancsak kijelentést értékelő Likert-skálát 

alkalmaztam, hogy a kitöltők viszonyulását mérjem az egyes állításokhoz kapcsolódóan, 

mely állítások most a mesetérkép segédeszköz kipróbálását követő időszakra vonatkoznak. 

Első állítás:(12a) Ezután szívesebben mondanék mesét fejből: 14-ből 10 pedagógus 

azt vallja, hogy a tesztidőszakot követően, a mesetérkép alkalmazása után szívesebben 

mondana mesét fejből. A kérdőívben szereplő 6/b, 6/d,6/f állítások arra vonatkoztak, hogy 

https://wordart.com/create
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a meseszöveg megjegyzése mennyire okoz nehézséget a pedagógusoknak, míg jelen kérdés 

arra vonatkozik, hogy a mesetérkép motiválja -e őket, hogy meséket élőszóval adjanak elő.  

3.sz. ábra: A meseszöveg megjegyzése. 

Habár nem kvantitatív feldolgozó módszerekkel értékelem a kapott válaszokat, mégis a 

diagramra tekintve egyértelműen leolvasható, hogy igen nagy a szórás, melyből arra 

következtetek, hogy a válaszadók nem következetesen jelölték az egyes állításokhoz 

tartozó viszonyulások mértékét melynek okai véleményem szerint: nem kaptak elegendő 

tájékoztatást a kérdőív kitöltéséhez, nem volt egyértelmű a viszonyulások értékeinek 

jelölése, nem őszintén válaszoltak „megfelelés igénye”. 

A második állítás: (12b) Többnyire műmeséket hallgatnak a gyerekek: A válaszadók 

több, mint fele (64,28%) ugyanolyan mértékben mondanak műmeséket, mint népmeséket. 

A 12/e állítás a 12/b fordítottja, a megbízhatóság növelése érdekében a két kijelentésnél 

kapott eredményeket egy diagrammal jelenítem meg. 

A harmadik állítás: (12c) Mesetérkép használatával változatosabb tevékenységeket 

tudok tartani: A válaszadók 85,71%-a egyetért azzal az állítással, miszerint a mesetérkép 

használatával változatosabb tevékenységet lehet megtartani. 

 A negyedik állítás: (12d) A mesetérkép használata könnyű, izgalmas: A 

megkérdezettek 92,85%-a ért egyet azzal teljes mértékben vagy inkább igen (4-es, 5-ös 

viszonyulás), hogy a mesetérkép használata könnyű és izgalmas.  
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Az ötödik állítás: (12e) Rendszerint népmeséket hallgatnak a gyerekek: A kérdőív 

12/b és 12/e állításokra adott értékelések megoszlásainak megjelenítése sávdiagramon:  

 

4.sz. ábra: Többnyire nép vagy műmeséket hallgatnak a gyerekek? 

A hatodik állítás így szól: (12f) A mesetérkép használata nehézkes, bonyolult. A 

megkérdezett óvodapedagógusok többsége, tizenketten úgy vélik, hogy a mesetérkép 

használata nem, vagy nem kifejezetten bonyolult, míg két kitöltő szerint kifejezetten 

nehézkes a használata. Saját tapasztalataim, valamint a pedagógusok számára előzetesen 

rendelkezésre bocsátott használati útmutató (mely videómelléklettel is segítette a 

szakemberek felkészülését) azt gondolom nagymértékben nyújtott segítséget az eszköz 

használatához.  

A hetedik állítás: (12g) Nyitott vagyok új módszertanok kipróbálására: a kérdőívben 

már harmadik alkalommal kerül megkérdezésre, hogy az óvodapedagógusok milyen 

mértékben nyitottak arra, hogy fejlődjenek új módszertanok megismerése és kipróbálása 

által. Az alábbi összesítő diagram tartalmazza az egyes állításoknál megjelölt 

viszonyulásokat, melyből kiolvasható, hogy az óvodapedagógusok szinte egyöntetűen 

nyitottnak tartják magukat arra (három kérdésen keresztül is következetes válaszadással), 

hogy új módszertanokat ismerjenek meg és alkalmazzanak.   
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5.sz.ábra: Nyitottság új módszertanokra. 

A kérdőív 13. kérdésénél arra szerettem volna választ kapni, hogy a gyermekek 

szívesen csatlakoznak-e a mese-vers foglalkozáshoz, hogyha a mesetérkép előkerül. A 

válaszok alapján az intenzitást kifejező lineáris skála segítségével adhatták meg 

viszonyulásukat a megadott kijelentéshez fűződően. A válaszadók 100%-a 5-ös és 4-es 

viszonyulást jelölt, miszerint teljes mértékben, vagy nagymértékben egyetértenek az 

óvodapedagógusok azzal az állítással, hogy a gyermekek szívesen csatlakoztak így 

megtartott foglalkozásaikhoz. Úgy vélem, hogy az egyöntetű válaszadásban nagy szerepe 

van annak, hogy a tesztidőszak egy különleges, részben manipulált foglalkozás környezet 

volt, melyben az új szemléltetőeszköz az újdonság varázsával hatott a gyermekekre és a 

pedagógusokra egyaránt. 

A kérdéssor utolsó két kérdésében a pedagógusok esszészerűen fejthették ki 

véleményeiket, tapasztalataikat, melyeket összesítve dolgoztam fel a tartalomelemzés 

technikájával.  

Az utolsó előtti kérdésnél arra kértem az óvodapedagógusokat, hogy a mesetérkép 

alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatait rögzítsék. Volt, aki úgy vélekedett, hogy 

újdonságként hatott a gyermekekre, érdeklődőek voltak a foglalkozás alatt, majd azt 

követően a rajzokat látva spontán, új történeteket is kitaláltak. Egy másik kitöltő szintén 

arról számolt be, hogy észrevételei alapján a gyerekekre motiválóan hatott az eszköz; 

önálló mesemondásra ösztönözte őket. Konkrét példaként említette meg, hogy volt olyan 
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kislány, aki a mesetérképpel való mesélés első alkalmát követően a térképet szemlélve 

mintegy "lekövetve" hibátlanul elmondta a mesét. Hozzátette, habár „ügyes, jó képességű 

kislány, de így is kiemelkedő volt a teljesítménye.” Örömmel olvastam a tapasztalatokat, 

amikről a pedagógusok beszámoltak, szakmai gyakorlataim során ugyanezen hatásokat, 

jelenségeket tapasztaltam. Többen kifejtették a kérdőív ezen szakaszánál is, hogy könnyű 

használni a segédeszközt, így nagy segítség lehet a mindennapokban. Egy válaszadó úgy 

tapasztalta, hogy segítségével a gyerekek jobban nyomon követhették a mese tartalmát, 

ami észrevehető volt a mese utáni beszélgetőkörben is. Más úgy írt a tesztidőszakban 

tapasztaltakról, hogy a mesetérkép használata hamar felkeltette a gyerekek érdeklődését, 

izgatottan várták a mesei fordulatokat miközben követték az ábrákat. Szintén egy kitöltőt 

idézve: „A gyerekek színezés közben örömmel mondták a mesét, szívesen nézegették a 

mesetérképet, kiszínezték, nagyokat nevettek a mesén.” Egy pedagógus arról számolt be a 

tesztidőszak alatt megtartott mesetérképpel támogatott mese foglalkozások közben, hogy 

„figyelni kellett a szervezésre, mert ha nem látták jól a mesetérképet fészkelődtek, és 

egymást zavarták.”  Azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok ésszerű és teljesíthető, a 

gyermekek érdekében hozott szabályok következetes betartatásával kialakíthat egy 

„mesehallgatói kultúrát”, mely során a gyermekek más foglalkozásokon, vagy egyéb 

hétköznapi helyzetekben koruknak és fejlettségi szintjüknek, mintegy „megfelelően” 

viselkednek. Már-már klisé, hogy világunk felgyorsult, s a gyermekek ingerküszöbe 

magasabb, nehezebb őket lekötni, valódi élményt nyújtani pedig még nehezebb számukra, 

ezért az óvodapedagógusoktól nagyobb intenzitást, több felkészülést, tudatosabb jelenlétet 

kívánnak meg a foglalkozások. A fent bemutatott tapasztalat antagonistájaként osztom meg 

egy kötetlen szervezési formát preferáló óvodapedagógus véleményét: „A mesetérkép 

felkeltette azoknak a gyerekeknek az érdeklődését, akik eddig szépen csendben játszottak a 

foglalkozás közben. Szerették a gyerekek! Élmény volt számomra a mesetérkép 

használata.” Azt gondolom, ebben rejlik egy jó szemléltetőeszköz titka: Nem kizárólag a 

gyermeknek nyújt élményt, hanem nekünk, pedagógusoknak is. Hiszen akkor várhatunk el 

lelkesedést, ha mi magunk is lelkesek, érdeklődőek vagyunk. 

A kérdőív utolsó, 15. kérdését nem volt kötelező kitöltetni az óvodapedagógusoknak, 

mindössze lehetőséget biztosítottam, hogy esetleges észrevételeiket, gondolataikat 

megoszthassák velem, ennek ellenére a kitöltők fele mégis bőségesen válaszolt. Az 

óvodapedagógusok a tesztidőszakot megelőzően vállalták a többlet feladatot (megismerték 

a segédeszközt, megtanulták a mese szövegét) majd beépítették saját foglalkozásaikba, s a 

kérdőívet is kitöltötték – igen nagy ráfordítás ez részükről. Azt a megfigyelést tettem, hogy 
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az utolsó kérdésre is készséggel válaszolók mindegyike a kérdőív során következetesen azt 

nyilatkozta, hogy teljes mértékben nyitott új módszertanok kipróbálására és szívesen 

gazdagítja módszertani repertoárját, ezen kívül az általuk legkedveltebb mesélést segítő 

eszközök az illusztrációk és a bábok. Azt gondolom ez a két kapcsolódási pont (nyitott, 

illusztrációkedvelő), melyen összekapcsolódnak azok az óvodapedagógusok, akik a 

kérdéssor legvégén is aktívan segítette munkámat értékes meglátásaival, hiszen nem 

sajnálta az idejét, hogy véleményét megossza velem, visszajelzést adjon; leírták saját 

gondolataikat, hogyan képzelték tovább a mesetérkép használatát (kooperatív foglalkozás 

keretein belül, felnagyítanák, kiszíneznék). Megköszönték a lehetőséget, hogy 

megismerkedhettek az új technikával, visszaigazolást adtak arról, hogy a térkép használata 

valóban izgalmas, látványvilága elragadó. Javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy több 

népmeséhez is készüljön ez a Pompás eszköz.  

4.2.A vizsgálati adatok ismertetése a kutatási kérdések tükrében 

Visszacsatolásképpen: a vizsgálat célja az volt, hogy feltérképezzem a mesetérkép 

segédeszköz használatát nyíregyházi óvodákban, valamint átfogó képet szerettem volna 

kapni szakemberek tapasztalatai által a vizsgált segédeszköz személyiségfejlesztő 

hatásairól.  

I. Mennyire tartják könnyen használhatónak, hasznosnak a mesetérképet, 

változatosnak a segédeszközzel megtartott foglalkozásokat? A válaszadó 

óvodapedagógusok 92,85%-a teljes mértékben vagy inkább egyetért azzal, hogy a 

mesetérkép könnyen használható. A kitöltők 64,28%-a többnyire vagy rendkívül 

hasznosnak gondolja az eszközt. Az óvodapedagógusok 85,71%-a teljesen vagy inkább 

egyetért azzal az állítással, hogy változatosabb tevékenység megtartására válhat képessé a 

meseérkép alkalmazásával. 

II. Milyen mértékben támogatja az óvodapedagógusok élőszavas mesemondását a 

továbbiakban? Jelentős mértékben, hiszen a megkérdezettek 71,42%-a szívesebben 

mondana mesét fejből a mesetérkép megismerését követően. 

III. Milyen hatást gyakorol a mesetérkép segédeszközzel való élőszavas mese 

előadása a gyermeki személyiségre? A vizsgálatban résztvevők válaszai alapján az 

óvodapedagógusok a mesetérkép segédeszközzel való élőszavas mese előadását a 

gyermeki személyiségre kifejezetten fejlesztő hatásúnak gondolják, különös tekintettel a 

nyelvi és kognitív képességek területein, fejleszti szókincset, fantáziát, a figyelmet, 

kitartást, memóriát, szerialitást, önbizalmat, a szociális intelligenciát. 
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5. Összefoglalás 

Diplomamunkám felépítését – tudatos tervezést követően – azt gondolom jól 

elkülöníthetően két fő egység alkotja; az elméleti alapok, valamint a vizsgálat adatai 

alapján leírható tapasztalatok. A mesetérkép eredményes alkalmazhatóságának elméleti 

hátterét hét alfejezeten keresztül igyekeztem olyan formában megjeleníteni, hogy a 

vonatkozó jogszabályok, az intézményi keretek közt megvalósuló személyiségfejlesztéstől 

eljutottunk a mesehallgatás fontosságáig, majd a tudatos fejlődéssegítés témájához, ahol az 

élőszóval előadott mese – mint lényegi elem – tette indokolttá, hogy röviden szót ejtsek a 

műmesék és népmesék óvodai alkalmazásáról. Észrevehetően nagyobb hangsúlyt kapott a 

népmese, mert azt gondolom, hogy amennyiben törekszünk arra, hogy esztétikai élményt is 

nyújtsunk, a hallgatóságot gyönyörködtessük, az óvodáskorú gyermekekben az irodalom 

iránti érdeklődést felkeltsük, az anyanyelvi nevelést a lehető legmagasabb szinten 

megvalósítani tudjuk, úgy a gyermekeknek találkozniuk kell azokkal az archaikus 

szimbólumokkal, kifejezésekkel, azzal a páratlan értékkel, amiről Dankó Ervinné dr. a 

következőképpen ír: „A népmese a szépséges magyar nyelv kincseskamrája, amiből a 

gyermek nemcsak a magyar nyelvet, hanem a magyar ember észjárását is megtanulja. A 

három-hét évesek a beszéd és a kommunikáció legváltozatosabb kelléktárát sajátítják el 

ebből a népköltészeti műfajból” (Dankó 2016: 247). Azt gondolom, hogy kizárólag az 

élőszóval mondott mesélés juttathatja érvényre a fent megfogalmazottakat. Ezért igény 

fogalmazódott meg bennem, hogy a mesetérkép segédeszköz óvodai használatáról és 

személyiségfejlesztő hatásairól többet tudjak meg. 

A primer kutatás lehetőségével élve célul tűztem ki, hogy a mesetérkép 

segédeszközzel való megismerkedés lehetőségét biztosítsam már pályán lévő 

óvodapedagógusok számára, ezzel lehetőséget kínálva módszertani eszköztáruk 

színesítésére, segítséget nyújtva a meseszöveg gördülékeny előadására – így élményt 

szerezve az óvodáskorú hallgatóság számára. Kvalitatív kutatásom korlátos, kis mintával, 

kéthetes időtartamra terjedt ki, mely során kizárólag a rövidtávú személyiségfejlesztő 

hatásokat tudtam vizsgálni, ezért további vizsgálati irányként jelölöm ki elsődlegesen a 

mesetérkép segédeszköz óvodai használata során tapasztalt hosszútávú 

személyiségfejlesztő hatások megfigyelését utánkövetéses módszerrel. Továbbá a vizsgálat 

kiterjesztését reprezentatív, országos szintre.   

A kérdőív kérdéseit feldolgozva konklúzióként a következőket fogalmazom meg: a 

kitöltők csak kis része ismerte korábbról a mesetérkép segédeszközt, ennek ellenére 

szívesen alkalmazták, többnyire vagy teljes mértékben segítségükre volt a tesztidőszak 
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során, nem kizárólag azért, mert használata könnyű és izgalmas, hanem mert a gyermekek 

számára igazán élménydús, érdekes, interaktív és sokoldalúan fejlesztő foglalkozások 

megtartására válnak képessé általa. A vizsgált nyíregyházi óvodákban dolgozó 

óvodapedagógusok önmagukat nagyrészt nyitottnak vallják, hogy új módszertanokat 

ismerjenek meg, mely önmaguk, és a gyermekek érdekében is elengedhetetlen. A 

szakemberek által már ismert és rendszeresen alkalmazott mesélés közben használatos 

segédeszközök felsorolását olvasva azt gondolom, hogy az általam feltérképezni kívánt 

mesetérkép igazán jól illeszkedik a pedagógusok szemléltetőeszköz-készletébe, hiszen az 

illusztrációkhoz hasonlóan statikus kép, a dramatizálás kellékeihez hasonlóan tökéletesen 

illeszkedik a mese tartalmához, szimbólumrendszeréhez. Továbbá utólagos feldolgozás 

során – a pedagógusok által igen kedvelt – (sík)bábbá alakítható.  

Szakdolgozatom fókuszpontjában; a mesetérképről szóló alfejezetben arra 

vállalkoztam, hogy meghatározzam a mesetérkép helyét az óvodapedagógusok által 

alkalmazott mesélést segítő szemléltetőeszközök palettáján, illetve megtaláljam helyét a 

mesék világában. Dolgozatom lezárásaképpen az elméleti alapok és a vizsgálati 

eredmények figyelembevételével úgy gondolom, hogy egyértelműen kijelenthetem: a 

mesetérkép segédeszköznek az óvodapedagógusok eszköztárában és a mesék világában is 

egyre nagyobb – s reményeim szerint egyre előkelőbb helye van.     
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7. Mellékletek 

1. sz. melléklet: Mesetérkép „A nagyotmondó legényke” c. népmeséhez 

 

 

 

  



 

2. sz. melléklet: Engedély a mesetérkép felhasználásához 

  



 

3. sz. melléklet: Verselés, mesélés tevékenységterv 

TEVÉKENYSÉGTERV 

A tevékenységet vezeti: Török Georgina Erika 

A tevékenység helye: 
 

A tevékenység időpontja: 
 

Tevékenység területe: Verselés, mesélés  

A foglalkoztatott korcsoport: Vegyes életkorú 

A tevékenység szervezeti formája: Kötetlen 

A tevékenység munkaformája: Csoportos, mikrocsoportos 

A tevékenység témája: 
Víz világnapja 

A tevékenység anyaga: 
Derék Jankó meg a kemény kenyér c. magyar népmese 

előadása és feldolgozása mesetérképpel komplex módon 

A tevékenység célja: Élményszerzés, a magyar népmesekincs átadása. 

Mesetudat, nyelvi- naturalista intelligenciaterületek 

fejlesztése.  
A tevékenység feladata: 

Nevelési feladatok: Erkölcsi érzelmek fejlesztése, 

csoportos átéléssel, közös élménynyújtás a gyerekeknek, 

közösségi érzés erősítése, türelemre, megértésre nevelés, 

önkontroll fejlesztése. Együttmozgással szocializációs 

képességfejlesztés. 

Didaktikai feladatok: Új mese bemutatása a Pompás 

Mesetérkép szemléltetőeszközzel, mesei elemek 

érzékeltetése a színes előadásmóddal.  

Az esztétikai minőségek tartalmi tisztázásának elősegítése 

a mese mondanivalójának szemléletes megjelenítésével. 

Esztétikai élmény nyújtása a mesében szóképek, 

sztereotípiák és egyéb nyelvi kifejezések gondos 

kiejtésével, hangulatának érzékeltetésével. 

Anyanyelvi nevelési feladatok: A mesében szereplő 

párbeszédek jellegzetes ritmusának érzékeltetése a 

szövegfonetikai eszközök (hangsúly, hanglejtés, 

hangfekvés, beszédtempó stb.) változatos használatával. 

Magyarázattal szókincsbővítés: pitvar= előszoba, 

sudárfa=magas, egyenes fa. 

Alkalmazott módszerek, 

eljárások: 
Motiváció, beszélgetés, bemutatás, szemléltetés, 

kooperatív technikák 

A tevékenység eszközei: 
Mesecsengő, mesetérkép, nemez tarisznya, filc anyag, 

fonal, olló, színes ceruzák, ragasztó, hurkapálcika, 

dekorgumi csillagok, homok-víz asztal, víz, kisvödrök, 

törülközők.  



 

A tevékenység felépítése 

A tevékenység menete Eszközök, módszerek 

Előzetes szervezési feladatok- ráhangolódás a tevékenységre: 

Szellőztetés a csoportszobában, villanyok lekapcsolása, az eszközök előkészítése. 

5’ I.  

Szabadjtékból indított motivációk 

1. Mesecsengő megszólaltatása. 

2. Mesetérkép és nemeztarisznya 

elhelyezése a szőnyegen. 

3. Mesébe hívó mondóka előadása: 

 

„Mesekenyér, mesemorzsa, 

kalandos a mese útja, 

erre viszi, arra viszi 

azt, aki a mesét hiszi.” 

 

Eszköz: Csengő, mesetérkép, nemez 

tarisznya. 

Módszer: Motiváció, bemutatás, 

szemléltetés, beszélgetés.  

10’ II. 

Mese előadása 

Mesekezdő formula alkalmazása a 

mesehallgatási transzállapot elérése 

érdekében:  

 

„A világon van egy nagy kút, annak a 

nagy kútnak a mélyén szép nagy ládát 

találtam. Szép nagy ládában kis mesét, 

kezdem is az elejét:…” 

1. Előkészítés 

„Egyszer volt, hol nem volt, volt a 

világon egy igen szegény asszony. 

Annyija volt csak, amennyi a hátán 

csüngött, akár a csigának. Három 

kis gyermekét hurcolta a szegény 

asszony, amerre dologra járt.   

[…]” 

 

2. Bonyodalom 

„– Halljátok-e? – szólt hozzájuk 

egy napon az anyjuk. – Kinőtt már 

a bajuszotok, jobb, ha elindultok 

szerencsét próbálni, mert aki nem 

próbál, nem nyer az semmit. […]” 

 

 

Eszköz: Mesetérkép, nemez tarisznya 

Módszer: Bemutatás, beszélgetés 

Fejlesztési lehetőségek: 

• A magyar népmesekincs átadása 

• Mesetudat támogatása 

• Nyelvi- naturalista 

intelligenciaterületek fejlesztése 

• Pozitív érzelmi viszonyulás 

fejlesztése 

• Anyanyelvi fejlesztés. 

• Esztétikai élménnyújtással 

irodalomra való igényesség 

kialakítása 

• Érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődés 

segítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Kibontakoztatás 

„[…] végül csak a legnőttebb 

legényt engedte útnak. Hátha 

meghozná a szerencsét a 

legnagyobbik. […]” 

 

• „Akkor jussak az eszedbe” c. 

népdal első 2 versszakának 

eléneklése. 

 

4. Tetőpont 

„Véresre törte a száját, míg 

belerágott. Hanem akkor 

megszólalt a cipó: […]” 

 

5. Megoldás 

„S mikor eljött a hajnal, ott állt a 

csillagmerő kislegény a kút előtt 

verejtékesen és diadalmasan. 

Nem volt egy fia csillag sem a 

kútban. A kút körül az udvar és a 

kert mind, mind telistele volt 

aranyos, ezüstös csillagos 

virággal. […]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Figyelem, koncentráció, emlékezet 

fejlesztése 

• Megfelelő viselkedésformák 

fejlesztése 

• Önkontroll fejlesztése 

 

 

 

 

(lsd.1-3.sz. melléklet) 

10’ III.  

Hangulati lezárás 

Hangulati lezárás – lazítás, elaboráció 

elősegítése: 

• Néhány percig becsukott szemmel 

ülünk a szőnyegen, engedjük, hogy 

a mese hasson.  

 

• Légzőgyakorlatok végzése, majd a 

meséhez tartozó illusztráció 

megtekintése, beszélgetés. 

 

 

Eszköz: Szemléltetőeszközök 

Módszer: Bemutatás, játékos együtt 

cselekvés 

 

20’ IV. 

Foglalkozás visszavezetése 

szabadjátékba 

 

Szabadjátékban több lehetőség 

felkínálása a mese feldolgozásához 

kapcsolódóan:  

 

 

 

A meséhez kapcsolódó népi játékok, 

tárgyalkotások, egyéb szabadjátékban 

felkínált tevékenység mellett engedem 

érvényesülni a gyermekek által választott 

játékok, játékeszközöket is. A 

csoportszobában helyet és lehetőséget 

biztosítok a hagyományos csoportszobai 

játékokkal való foglalkozásnak is. 

 



 

1. Napi frissítő mozgás, népi 

játékos elemekkel (Mély kútba 

tekintek (ÉNÓ: 175), Fehér 

liliomszál (ÉNÓ: 114)). 

2. Síkbábkészítés: A mesetérkép 

kiszínezése, a formák 

körülvágása, hurkapálcikára 

ragasztása. 

3. Meseprodukció: Lehetőség 

biztosítása a gyermekeknek, 

hogy a mesét önállóan, vagy a 

mesetérkép segítségével is 

előadhassák. 

4. Tárgyalkotás: saját nemez 

tarisznyájuk elkészítése előre 

kivágott és kilyukasztott filc 

anyagból, madzag átfűzéses 

technikával. 

5. Ügyességi feladat: Homok-víz 

asztal oldalának betakarása 

tégla mintás anyaggal, majd 

az asztal feltöltése vízzel, 

dekorgumiból készített 

csillagok kimerítése kis 

homokozóvödörrel. 

Eszköz: mesetérkép, színesceruza, olló, 

hurkapálcika, ragasztó, bábparaván, filc 

anyag, madzag, homok-víz asztal, víz, 

sárga dekorgumi csillagok, kisvödör. 

Módszer: Bemutatás, játékos együtt 

cselekvés, cselekedtetés. 

Fejlesztési lehetőségek: 

• Kinesztetikus képesség fejlesztése 

• Testséma fejlesztése 

• Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

• Szabálytudat alakítása a játékok során 

• Együttmozgással a szocializációs 

folyamat segítése 

• Bábozás során beszéd - mozgás 

összekapcsolásával finommotoros 

fejlesztés. 

(lsd. 4-5.sz. melléklet) 

 

Forrás: 

Kormos Rebeka, Dr. Deák-Zsótér Boglárka (2022): Pompás Jó gyakorlatok, 24 

Népmesefoglalkozás tervezete. Magánkiadás.: 64-65,115. 

Mihályi Gábor (szerk.) (1950): Nagyerejű János, Athenaeum Könyvkiadó. Budapest. 

Forrai Katalin (2016,2017): Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó. Budapest. 

 

  



 

Derék Jankó meg a kemény kenyér 

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy igen szegény asszony. Annyija volt csak, amennyi a 

hátán csüngött, akár a csigának. Három kis gyermekét hurcolta a szegény asszony, amerre dologra 

járt. Letette őket a föld szélén a napraforgó árnyékába és kapált, kendert nyűtt, meg mikor minek a 

sorja volt. Bizony elég gond sanyargatta a szegény asszonyt, de odagondolt, hogy majd csak 

felnőnek a kis pulyák és még segítségére lehetnek. 

Hát jól van. Felnőtt a három legényke, akár három szál búzakalász. 

– Halljátok-e? – szólt hozzájuk egy napon az anyjuk. – Kinőtt már a bajuszotok, jobb, ha elindultok 

szerencsét próbálni, mert aki nem próbál, nem nyer az semmit. 

Hanem, amikor a tarisznyaakasztás ideje eljött, igen elbúsulta magát a szegény asszony. 

– Három gyereket neveltem, hárman ráncigálták a szoknyámat eddig, már meg senki se legyen 

körülöttem? – gondolta, és végül csak a legnőttebb legényt engedte útnak. Hátha meghozná a 

szerencsét a legnagyobbik. 

A legényt hiába marasztalták a faluvégi kertek és síró nádasok, ment hét világ ellen. Ki tudja 

meddig ment, míg egyszer csak megéhezett. Leült hát egy árokszélre, ölébe kanyarította a 

tarisznyáját, hogy falatozzék. De hiába harapta volna az anyja sütötte cipóját, bizony egy falatot 

sem tudott lekínlódni. Száraz volt az, mint a kemencepadka. Méregbe jött a legény. Kapta, 

odavágta a csalán közé a cipót, és tovább ballagott. 

Talán egy-két nótányi időt ment, amikor nagy ugatva egy kutya szaladt elébe. 

– Ahol kutya van, ott embernek is kell lennie – vélte a legény. Valóban. Egy tanya elé ért. A nagy 

kutyaugatásra egy vénséges vén anyóka jött ki a tornácra, és hátrazavarta a kutyát. 

– Jól készülnek fogadni – gondolta a legény. – Ide bemegyek. Biztosan lágy cipó is akad. 

Kapja, be is fordult a tanyába és beköszönt illő tisztességgel. 

– Isten hozott, vándorlegény – szólt az öreganyó –, no, kerülj beljebb. Bizonyosan elfáradtál, 

megéheztél. 

– Ami igaz, az igaz, öreganyám. Megfáradtam és megéheztem. Nagy útról jövök. 

Amikor belől került a legény pitvarba, akkor látja csak, milyen virágfiatal és szépséges unokája van 

az öreganyónak. Bizony rajta felejtette a szemét. 

No jól van. Hát aztán úgy evés közben meg utána, szóba került a legény vándorlása, 

szerencsekeresése. 

– Hallod-e – mondta az anyóka –, nálam feleségre lelsz, meg hóttig való szép életre, csak hát mihez 

értesz? 

– Mindenhez, öreganyám! – vallotta a legény. 

– Jól van, no – bólogatott az anyó –, majd megválik. 

Most elöljáróban csak arra kérnélek meg, ha már erre vetődtél, tisztítsd ki ezt a kutat, ni! Sok benne 

a csillag. Azt gondoltam, ha ebből a kútból kimered a csillagokat, hát akkor fiammá fogadlak. A 

többit majd meglátjuk. Kimered-e, hé? 

– Ki én, ha addig élek is! – fogadkozott a legény. – Ki, még ha ezerannyi volna is. 

S mikor a tücsökciripes nyári este telehullatta a tanyakutat lobogó csillagokkal, nekigyürkőzött a 

legény. Megkapta a sudárfát és rajta! Merítette a vedret százszor, meg ezerszer, ki tudná azt 

megszámolni. Csorgott, patakokban folyt róla az izzadság, lehányt ujjast, lajbit, inget, de minden 

hiába. Öreg este volt már, tán éjszaka is, amikor megállt a legény, lenézett a kergetőző csillagokra, 

és nagy indulattal így szólt: 

– Bolonddá tett engem ez a vénasszony. Ki győzi kimerni ezt a teméntelen csillagot? Most is annyi 

van benne, mint amikor elkezdtem. Még kinevettetem magam. És kapta magát, szégyenletében 

megszökött. 

No jó, mikor hazaért, elpanaszolta viselt dolgát. Az anyja csak csóválta a fejét, de semmit sem 

szólt. 

Most a közbülső legény indult el szerencsét próbálni. Ment, mendegélt ő is, megéhezett. Elővette a 

tarisznyát, belőle a kemény cipót. De biz ő is úgy tett, mint a bátyja. Mérgében az árok menti 

bokrok közé hajította a cipót, mert igen keményellette. Ő is elért a tanyához, Ő is megkezdte a 

csillagmerést, de bizony éjfél felé abbahagyta a hasztalan munkát, és szégyenszemre megszökött. 

Mikor hazaért, elpanaszolta dolgát. Édesanyja csak csóválta a fejét, de nem szólt egyet sem. 



 

No, most már a legkisebb legényen volt a sor. Jankót – mert így hívták a kislegényt – 

feltarisznyálta az anyja. – Derék ember legyél fiam, nehogy szégyent valljak veled is – mondta neki 

a jóasszony búcsúzáskor. 

– Úgy lesz, édesanyám – mondta Jankó, és elindult a hajnallal. 

Igencsak dél lehetett, ha több nem, mire Jankó megéhezett. No, nyomban leült egy kisded dombra, 

ölébe kanyarította a tarisznyát. Meglelte benne az anyjasütötte cipót. De biz olyan száraz volt, mint 

a kemencepadka, tán még annál is keményebb. Még ilyet soha! Véresre törte a száját, míg 

belerágott. Hanem akkor megszólalt a cipó: 

– Hallod-e, te derék legény! Ember vagy te, mert nem hagytad abba, amit elkezdtél. Mert ne hidd, 

hogy az embert szerencse várja valahol a világon. Munka várja, amiben ki kell tartani! Ki a 

könnyig, ki a vérig, ki az utolsó leheletig. Most menj utadra, de ne felejtsd el soha, amit most 

hallottál! 

Elámult a legényke a beszéden. Ni, hogy mi minden meg nem történik az emberrel a világon – 

tűnődött. No de gyerünk! És elindult újfent. Ment, mendegélt, amíg ő is rálelt a tanyára, benne az 

anyókára és virágfiatal unokájára. Mikor megvacsoráztak az eperfa alatt, őt is megfogadta az 

anyóka, őt is elindította csillagmerni. 

Amikor úgy az esti harangszó után telehullott a kút csillagokkal, nekigyürkőzött a meregetésnek. Ő 

is lehányt ujjast, mellényt, inget, patakzott róla a sós verejték, lihegett, lohogott, haja a szemébe 

hullott, szeme tüzes karikákat hányt, de csak nem hagyta abba. 

– Nem és nem! Rajta, rajta! Ha felkötöttem a harangot, hát húznom is kell! – így biztatta, 

ösztökélte magát. S íme, egyszer roskadozó inakkal, kókadt fejjel, dagadt karral, úgy éjfél fele, ha 

jól lát, tán azt látja, hogy mintha fogynának a csillagok. 

– No most, még egyszer! – bíztatta magát. – Azt mondta a kemény kenyér, hogy kitartani, kitartani. 

És csak mert és mert. 

S mikor eljött a hajnal, ott állt a csillagmerő kislegény a kút előtt verejtékesen és diadalmasan. 

Nem volt egy fia csillag sem a kútban. A kút körül az udvar és a kert mind, mind telistele volt 

aranyos, ezüstös csillagos virággal. Hát még ilyet sose! 

 
– Szerelmetes fiam – szólt az anyóka – derék legény vagy. Tied a házam, földem, s tied világszép 

unokám.Nohát, mindent el tudnék én mesélni nektek, csak derék Jankó örömét nem. Örült 

világszép mátkájának és hálával gondolt az édesanyja sütötte kemény cipóra. 

Nem is várt sokáig, hanem nyomban hintót szalajtott édesanyjáért, meg két bátyjáért. Csaptak is 

olyan hetedhét országra szóló lakodalmat, hogy szerte az Érmellékén még ma is beszélik. 

Így volt! Mese volt! Ebben inden benne volt. Ha nem hiszed járj utána! 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

4. sz. melléklet: Sorszámmal és egyedi azonosítóval ellátott lista 

 

 

  SORSZÁM AZONOSÍTÓ ÓVODA NEVE 

1 É1 Eszterlánc Északi Óvoda 

2 É2 Kerekerdő Tagintézmény 

3 É3 Nyitnikék Tagintézmény 

4 É4 Napsugár Tagintézmény 

5 É5 Gyermekmosoly Tagintézmény 

6 É6 Homokvár Tagintézmény 

7 É7 Gyöngyszem Tagintézmény 

8 É8 Csillagszem Tagintézmény 

9 D1 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

10 D2 Virág Utcai Tagintézmény 

11 D3 Kincskereső Tagintézmény 

12 D4 Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

13 D5 Bóbita Tagintézmény 

14 D6 Pitypang Tagintézmény 

15 D7 Manóvár Tagintézmény 

16 K1 Tündérkert Keleti Óvoda 

17 K2 Ligeti Tagintézmény 

18 K3 Kikelet Tagintézmény 

19 K4 Nefelejcs Tagintézmény 

20 K5 Margaréta Tagintézmény 

21 K6 Százszorszép Tagintézmény 

22 K7 Orgonasíp Tagintézmény 

23 Ny1 Búzaszem Nyugati Óvoda 

24 Ny2 Aranykörte Tagintézmény 

25 Ny3 Városmajori Tagintézmény 

26 Ny4 Gyermekkert Tagintézmény 

27 Ny5 Benczúr Téri Tagintézmény 



 

5. sz. melléklet: Véletlenszám-generálás 

https://kiszamolo.com/veletlenszam-generator/  Generálás időpontja: 2021.11.19. 02:46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. melléklet: Véletlenszerűen kiválasztott óvodák listája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORSZÁM AZONOSÍTÓ ÓVODA NEVE 

1 É1 Eszterlánc Északi Óvoda 

2 É2 Kerekerdő Tagintézmény 

3 É3 Nyitnikék Tagintézmény 

4 É4 Napsugár Tagintézmény 

5 É5 Gyermekmosoly Tagintézmény 

6 É6 Homokvár Tagintézmény 

7 É7 Gyöngyszem Tagintézmény 

8 É8 Csillagszem Tagintézmény 

9 D1 Gyermekek Háza Déli Óvoda 

10 D2 Virág Utcai Tagintézmény 

11 D3 Kincskereső Tagintézmény 

12 D4 Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

13 D5 Bóbita Tagintézmény 

14 D6 Pitypang Tagintézmény 

15 D7 Manóvár Tagintézmény 

16 K1 Tündérkert Keleti Óvoda 

17 K2 Ligeti Tagintézmény 

18 K3 Kikelet Tagintézmény 

19 K4 Nefelejcs Tagintézmény 

20 K5 Margaréta Tagintézmény 

21 K6 Százszorszép Tagintézmény 

22 K7 Orgonasíp Tagintézmény 

23 Ny1 Búzaszem Nyugati Óvoda 

24 Ny2 Aranykörte Tagintézmény 

25 Ny3 Városmajori Tagintézmény 

26 Ny4 Gyermekkert Tagintézmény 

27 Ny5 Benczúr Téri Tagintézmény 

https://kiszamolo.com/veletlenszam-generator/


 

7. sz. melléklet: Útmutató a tesztidőszakra 

ÚTMUTATÓ A MESETÉRKÉP SEGÉDESZKÖZ ÓVODAI HASZNÁLATÁHOZ,  

VALAMINT RÖVIDTÁVÚ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ 

 

A tesztidőszak kezdete: 2021.12.06. 

A tesztidőszak vége: 2021.12.17. 

A kérdőívet a tesztidőszak utolsó napján délután e-mailben küldöm el. 

A kérdőív kitöltésének módja: Kérem, hogy a kérdőívben a tesztidőszak ideje alatt 

tapasztaltak figyelembevételével válaszoljon. Nincs rossz válasz!       

Visszaküldésének határideje: 2021. január 06. 

 

„A mesetérképek vizuális elemekkel (megrajzolt meseszerepelők, helyszínek) segítik a mese 

felidézését. Emellett színezőként, (majd síkbábbá alakítást követően) a további feldolgozást is 

támogatják ezek az illusztrációk. Játékos megoldás lehet, ha megkéri a gyerekeket meséljenek 

ők a képekről.”3 

További információ a Pompás mesetérképekről: 

https://pompasnapok.hu/termek/meseterkepek-gyujtemenye/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8q8Ic7ePqbo 

 

Kérem, hogy a fent megjelölt 2 hetes tesztidőszak alatt építse be Mese-vers 

foglalkozásába mindkét mesetérképet. A mesék választásának indoklása: 

 

1. Farkastanya  

2. Ki a legelébbvaló?  

Az adventi időszak beköszöntével egyre inkább szükségünk van az elcsendesedésre, a 

belső rend megtalálása. Mi sem alkalmasabb erre, mint egy láncmese, mely ismétlődő 

formuláival, logikus egymásutániságával, tréfás lezárásával szórakoztatja a hallgatóságot, s 

közben olyan értékeket ad át, mint a közösség ereje, az összefogás. Ugyancsak ezen a vonalon 

maradva a karácsony közeledtével meg kell erősítenünk szívünket abban, hogy a jó elnyeri 

méltó jutalmát.4 Végezetül minden(ki) a helyére kerül, a megbomlott rend visszaállítható. 

Eredményes munkát kívánok! 

Hálás köszönettel, 

Török Georgina 

 
3 https://pompasnapok.hu/termek/meseterkepek-gyujtemenye/ 2021.11.21. 
4 https://pompasnapok.hu/termek/meses-tervek-hetrol-hetre/  

https://pompasnapok.hu/termek/meseterkepek-gyujtemenye/
https://www.youtube.com/watch?v=8q8Ic7ePqbo
https://pompasnapok.hu/termek/meseterkepek-gyujtemenye/
https://pompasnapok.hu/termek/meses-tervek-hetrol-hetre/


 

Ki a legelébbvaló? 

Volt a világon egy öregember, az egyszer kinn járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy 

egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. 

Nőtt a kislány, nagylány lett belőle, azt mondta: 

- Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébbvaló. 

Az öregember elment keresni olyan férjet, ki a legelébbvaló. Elment a Naphoz. A Napnak 

a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a Nap úr most éppen oda van a földet 

megvilágítani. 

Estefelé hazajött a Nap úr lovakon. Azt mondja neki az öregember, hogy vegye el az ő 

lányát, mert ő a legelébbvaló. 

Azt mondta a Nap: 

- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. 

Elment az öregember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébbvaló. 

Azt mondta a felhő: 

- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam előbbre való a szél, mert az engem ide s tova 

hajkurász. 

Elment az öreg a szélhez. Azt mondta a szél: 

- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem 

bírom megmozdítani. 

Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébbvaló. 

Azt mondta a Mátra hegy: 

- Én nem vagyok a legelébbvaló, énnálam erősebbek azok a kis egerek itt a tövemben, mert 

én még azokat nem bírtam össze nyomni. 

Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a 

legelébbvaló. 

Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott 

egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.  

 

Kovács Ágnese, Icinke-picinke - Népmesék óvodásoknak -, Móra, 2019.5

 
5 https://pompasnapok.blog.hu/2020/05/02/ki_a_legelebbvalo 2021.11.21 

https://pompasnapok.blog.hu/2020/05/02/ki_a_legelebbvalo%202021.11.21


 



 

A farkastanya 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, 

görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca: 

- Hova mégy, tojás koma? 

- Megyek világra. 

- Én is megyek, menjünk együtt. 

Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. 

- Hova mentek, ruca koma? 

- Megyünk világra. 

- Én is megyek, menjünk együtt. 

Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. 

- Hova mentek, kakas koma? 

- Megyünk világra. 

- Én is megyek, menjünk együtt. 

Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. 

- Hova mentek, tű koma? 

- Megyünk világra. 

- Én is megyek, menjünk együtt. 

Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. 

Mentek aztán, mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház, abba 

bementek. Ki-ki lefeküdt a maga helyére. A tojás belefeküdt a tüzes hamuba. A ruca 

és a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a 

törülközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepébe, az ökör meg a pitvarba. 

Egyszer jön ám haza a tizenkét farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már 

messziről elkezdett kiabálni: 

- Phű, phű, de idegen szagot érzek! Ki mer bemenni? 

Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha ezer ördög van is 

odabent.  - Nem félek én semmitől. 

Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mi hol áll. 

Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécset gyújt, de a 

kakas meg a ruca elkezdtek lármázni; akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat 

keres, de a tojás elpukkant; szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg 

https://pompasnapok.blog.hu/2019/09/10/a_farkastanya


 

ollójával;  

azután szaladt a törülközőhöz, ott meg a tű szúrta meg; nagy ijedten a ház közepére 

ugrik, ott a ló rúgja oldalba; amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a 

szarvára, az udvar közepére lökte. 

Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg, szaladt a többi farkashoz. 

- Jaj, fussunk, fussunk! Égszakadás! Földindulás! Valamennyi ördög mind 

odabent van. 

 

Nyúlok a hamuba, 

meglőnek puskával. 

Szaladok dézsához, 

megvágnak ollóval. 

Kapkodok kendőhöz, 

banya szúr tűjével. 

Futok ajtó mellé, 

kilöknek lapáttal. 

Szaladok pitvarba, 

vesznek vasvillára! 

Egy kiált: Hep-hep-hep! 

Más ordít: Add feljebb! 

Akkor nagyot estem, 

bezzeg jaj volt nekem! 

 

Akkor nekiindultak, és még most is szaladnak, ha meg nem álltak.  

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Népmesék az állatokról. Arany László átdolgozása. Alexandra Kiadó, 2015.6

 
6 https://pompasnapok.blog.hu/2019/09/10/a_farkastanya 2021.11.21. 

https://pompasnapok.blog.hu/2019/09/10/a_farkastanya%202021.11.21


 



 

8. sz. melléklet: Kérdőív 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

8. Ábrák, diagramok jegyzéke 

 

1.sz. ábra: A mesetérképhez társított kulcsszavak 

2.sz. ábra: Szófelhő 

3.sz. ábra: A meseszöveg megjegyzése 

4.sz. ábra: Többnyire nép vagy műmeséket hallgatnak a gyerekek? 

5.sz. ábra: Nyitottság új módszertanokra 

 

 

 

 

 

 

 


