
Elõz mé nyek
2013-ban egy hall ga tók nak ki írt te het ség -

gon do zó pá lyá zat se gít sé gé vel a Pé csi Tu do -
mány egye tem Illyés Gyu la Ka ra meg va ló sí -
tot ta – a Gyer mek kul tú ra Ku ta tó cso port és a
ka ri Illyés Gyu la Szak kol lé gi um kö zös pro -
jekt je ként – az elõ ze te sen össze ál lí tott Gyer -
mek kul tú ra Te het ség gon do zó Tá bor prog -
ram ját. A pro jekt ve ze tõ je ként en nek a fo -
lya ma tát, tar tal mát, te vé keny sé ge it, ta nul sá -
ga it adom köz re e tanulmányban.1

A pá lyá za ti do ku men tu mok el ol va sá sa
és sok ötletelés után meg ta lál tuk azt a prog -
ra mot, amely il lesz ke dett a pá lyá za ti ki írás -
hoz, szak mai kom pe ten ci ánk hoz, ka runk te -
het ség gon do zó te vé keny sé ge i hez és hall ga -
tó i nak ta nul má nya i hoz. Ko ráb bi ta pasz ta la -
ta ink alap ján ar ra a kö vet kez te tés re ju tot -
tunk, hogy egy té ma kö ré szer ve zett, össze -
füg gõ te vé keny sé gek bõl ál ló prog ram mal,
pro jekt tel le he tünk iga zán ered mé nye sek.
Eh hez a gyer mek kul tú ra ha gyo má nyos ele -
me i bõl, va gyis a já ték és a mû vé sze tek kö zül
– mint ké sõbb ki fej tem – az ének, ze ne,
tánc, a vi zu á lis al ko tás, tárgy al ko tás, a gyer -
mek iro da lom, a já ték, és drá ma já ték, szín já -
ték te rü le te it hasz nál tuk fel.2 Az alap öt le tet
min den részt ve võ kol lé ga el fo gad ta, és a sa -
ját szak ma i sá gu kat hoz zá ad va ki ala kult a
komp lex prog ram. Na gyon iz gal mas volt
kez de tek tõl fog va az egész mun ka, mert ki -
dol goz tuk az el kép ze lést, de an nak komp le -
xi tá sa és új don sá ga mi att nem le he tett pon -
to san tud ni a vég ered mény ét.

A te het ség gon do zó tá bor ban a gyer mek -
kul tú ra több te rü le té nek pro jekt ala pú fel -
dol go zá sát va ló sí tot tuk meg. A té ma: A sár -
kány mo tí vum meg je le né se a gyer me kek nek
szánt iro dal mi al ko tá sok ban, kép zõ mû vé -
szet ben, ha gyo má nyok ban, me sék ben, já -
ték ban, ze né ben, szín pa di elõ adás ban.

Nem csak azért vá lasz tot tuk a sár kány
mo tí vu mot, mert a gyer me kek me sé i ben a
sár kány az egyik fõ sze rep lõ, ha nem ka runk
kép zé sei mi att is, hi szen két ki vé tel lel
(médiamoderátor, il let ve kör nye zet kul tú ra)
ta ní tó, óvo da pe da gó gus, va la mint cse cse -

mõ- és kis gyer mek ne ve lõ sza ko sok vet tek
részt a pro jekt ben. Össze sen 16 hall ga tó és
10 ok ta tó, szak em ber dol go zott együtt.3

Min den ki ki vet te a ré szét a mun ká ból, de
Tancz Tün de szak ér tõi te vé keny sé ge je len -
tet te a leg na gyobb se gít sé get, fõ ként a me se -
írás és a dra ma ti zá lás terén.4

A prog ram struk tú rá ját már elõ ze te sen
ki ala kí tot tuk. Az idõ ke re tet egy pro jekt hét
ad ta. Er re az idõ re a hall ga tók fel men tést
kap tak a tan órák lá to ga tá sa alól. A kol lé gák
és a kül sõ szak em be rek is a pro jekt re for dí -
tot ták ek kor az ide jü ket. A meg fe le lõ ter me -
ket, szak tan ter me ket és az au lát is ren del ke -
zé sünk re bo csá tot ta a kar, ez zel je len tõ sen
se gí tet te a te vé keny sé gün ket. A pá lyá zat 
ál tal el nyert tá mo ga tás azon ban ke vés volt,
így in téz mé nyi for rá so kat és je len tõs sa ját
több let mun kát is fel hasz nál tunk a si ker 
ér de ké ben.

A Gyer mek kul tú ra Te het ség gon do zó
Tá bor prog ram ja 
és an nak meg va ló sí tá sa
Csa pat épí tõ tré ning

A prog ra mot az el sõ na pon a részt ve võ
hall ga tók nak csa pat épí tõ tré ning gel kezd -
tük. En nek ket tõs fel ada ta volt. Egy részt is -
mer jék meg egy mást, hogy jól tud ja nak
együtt dol goz ni, más részt a tré ning a té má -
ra va ló rá han go lást is szol gál ta.

Vá lo ga tott és ak tu a li zált já té kok, hely -
zet gya kor la tok sze re pel tek a ter vek ben. Az
al kal ma zott tré ning mód sze rek: be szél ge tés,
vi ta, egyé ni, pá ros és cso por tos fel adat meg -
ol dá sok, já té kok, re a gá lás ön ma gunk ra és 
a tár sak ra, va la mint imp ro vi zá ci ók.

Az is mer ke dés be mu tat ko zás sal kez dõ -
dött, majd be szél ge tés sel foly ta tó dott a részt -
ve võk iro dal mi, szín ját szó, ének-ze ne és kép -
zõ mû vé sze ti ér dek lõ dé sé rõl, te vé keny sé gé rõl.

Ez után kö vet kez tek a drá ma já té kok, tré -
ning já té kok – a pro jekt té má já hoz ala kít va.
Né hány já ték ezek kö zül:

– Ha én … len nék – Ha én sár kány len -
nék, ak kor mi lyen len nék? Kül sõ és bel sõ
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tu laj don sá gok elem zé se. A me sék sár kány
sze rep lõ i nek tu laj don sá gai ke ve red tek a sa -
ját sár kány-sze rep fel fo gás sal.

– Ne vek – Utó ne vek Sár kány ve ze ték név -
vel. Ho gyan ne vez né nek el egy sár kányt?

– Sa ját cí mer – A sár kány (én mint sár -
kány) cí me re – rajz és an nak ér tel me zé se.

– Pá ros raj zo lás – Pá ros raj zo lás sár -
kánnyal kap cso lat ban, pl. a sár kány lak he lye.

– Kör me se, álom me se – Kör me se, álom -
me se sár ká nyok kal kap cso lat ban.

– Szi tu á ci ós já té kok – Szi tu á ci ós já té kok
sár ká nyok kal: el sõ mon dat, utol só mon dat,
for du ló pont, tanulság.5

A gya kor la tok, já té kok na gyon vi dám,
fel sza ba dult han gu la tot te rem tet tek, és meg -
ala poz ták a to váb bi szak mai mun kát, és a
kre a tív, köz vet len és kö zös te vé keny sé gek
so rán egy mást és a té mát is job ban meg is -
mer ték a részt ve võk.

A pro jekt el mé le ti meg ala po zá sa,
ku ta tás a té má ban

A sár kány mo tí vum ról sok fé le el mé le ti is -
me re tet nyúj tot tunk a hall ga tók nak, így meg -
ala poz va önál ló sá gu kat, ma ga biz tos sá gu kat 
a té má ban. A pá lyá zat be nyúj tá sa kor a pro -
jekt egy le het sé ges köz pon ti té má ja, cí me
volt a „Sár ká nyok föld jén”. Mint ol vas ha tó 
a tör té net ben is, ez mó do sult a „Nem fé lünk
a sár kány tól” cím re, de a sár kány mo tí vum
ter mé sze te sen meg ma radt, aho gyan a té ma -
vá lasz tás in dok lá sa sem vál to zott. A me sék,
tör té ne tek az óvo dás és kis is ko lás kor osz tály
na gyon ked velt kul tu rá lis for mái, egyút tal a
gyer mek kul tú ra te rü le tei. Az egész vi lá gon 
a nép me sék és mû me sék ka rak te rei kö zött
köz pon ti (ne ga tív és po zi tív) sze rep lõk a sár -
ká nyok, akik na gyon ér dek lik a gyer me ke ket.
Mind ezek in do kol ják, hogy a pe da gó gu sok
mint olyan szak em be rek, akik gyer me kek kel
fog lal koz nak, meg is mer jék eze ket a me se be li
élõ lé nye ket. Fon tos volt to váb bá, hogy a
részt ve võk jár tas sá got sze rez ze nek a pro jekt
mód szer gya kor la tá ban, így ez a prog ra munk
mind két célt se gí tet te.

A mo tí vum ról sok elõ adás és meg be szé -
lés szólt. Eh hez a hall ga tók kap tak elõ ze te sen
és a fel dol go zás köz ben is szak mai anya go -
kat. Az el sõ meg be szé lés után mun ka cso por -
to kat ala kí tot tunk, ame lyek ku ta tást foly tat -
tak a könyv tár ban, interneten, fel tár ták a to -
váb bi for rá so kat a té má ról. Fel adat volt a cso -
por tok szá má ra sár kány mo tí vu mok ke re sé se
az iro da lom ban, kép zõ mû vé szet ben, ze né -
ben, já ték ban, drá ma já ték ban.

A ke le ti me se- és mon da vi lág „jó sár ká -
nyá nak” és a nyu ga ti vi lág „go nosz sár ká -
nyá nak” elem zé se, össze ha son lí tá sa sok ér -
de kes, új gon do lat tal gaz da gí tot ta a részt ve -

võ ket. A ma gyar gyer mek kul tú rá ban a sár -
ká nyok po zi tív sze rep lõk ké vá lá sá ról je lent
meg egy ta nul mány a pro jekt meg va ló sí tá sa
után.6

A tör té net, il let ve me se meg írá sa
(kre a tív írás)

Olyan tör té ne tet ír tunk, amely az óvo dás
és kis is ko lás kor osz tály hoz szól, és a sár -
kány-mo tí vu mot bont juk ki ben ne. Min den -
ki fel ada tul kap ta, hogy sa ját el kép ze lé se it
leg alább váz la to san le ír ja. Ezek fel ol va sá sa
után a tör té ne tet, me sét kö zö sen ír ták, ala kí -
tot ták a részt ve võk. Eb ben a kö vet ke zõ te vé -
keny sé gek se gí tet tek:

– A me se szö ve gek struk tu ra lis ta szem -
pon tú elem zé se.

– A „hét sze rep lõs me sék” jel lem zõi.
Sze rep lõ i nek, szü zsé i nek, ele me i nek, mo tí -
vu ma i nak fel tá rá sa és azo no sí tá sa me se pél -
dák se gít sé gé vel.

– „Sár kány ölõ” me sék in terp re tá ci ó ja.
– Me se öt le tek, me se kép le tek és me se -

for ga tó köny vek írá sa.
– A me se szö veg ani má lá sa, ja vas la tok 

a sze rep osz tás ra, sze rep vál la lás ra.
Na gyon sok fé le el kép ze lés volt a tör té -

net ki ala kí tá sá ban. A részt ve võk alap ve tõ en
a nép me sék ben sze rep lõ ré gi es ki fe je zé se -
ket, for du la to kat hasz nál tak, de mai sza va -
kat és hu mo ros for du la to kat is be le ír tak. Fõ -
ként a nép me sék és mû me sék fel hasz ná lá -
sá ról, a pe da gó gi ai tan me sék rõl és a sár kány
sze re pé rõl folyt élénk esz me cse re. Ez annyi -
ra ér de kes és ösz tön zõ volt a hall ga tók szá -
má ra, hogy a tör té net még a ké sõb bi fá zi sok -
ban is mó do sult. Vé gül nép me sei ala pok ra
épít ve je len tõs szer zõk me sé it és a tan me sék
egyes ele me it is fel hasz nál ták, va la mint új
(akár vi tat ha tó) szem pon to kat is be épí tet tek
a tör té net be.

Az éne kes és ze nei anyag 
össze ál lí tá sa

A ze ne hall ga tás, ze nei imp ro vi zá ci ók,
majd a tel jes ze nei anyag össze ál lí tá sa is ne -
héz fel adat volt. Ku ta tó mun ká juk ban a
részt ve võk a té má hoz kap csol ha tó sár kány -
mo tí vu mo kat ke res tek a ze ne iro da lom ban
internetes és könyv tá ri for rá sok se gít sé gé -
vel. Prob lé mát je len tett, hogy a ma gyar nép -
ze né ben a vo nat ko zó éne kek, ze nék nem je -
len nek meg, vi szont a me se szö ve gét meg is -
mer ve, a kap cso ló dó ze nei anya got si ker rel
össze gyûj töt ték, rend sze rez ték, majd ki vá -
lasz tot ták az ok ta tók se gít sé gé vel (nép dal,
gyer mek dal, mon dó ka stb.).

Meg ha tá roz ták a ze ne sze re pét a szín já -
té kon be lül. Cso por to sí tot ták és ki vá lasz tot -110
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ták az anya go kat pe da gó gi ai szem pont ból.
Így az elõ adás so rán a gyer me kek meg is mer -
ték a da lo kat, és õk is be kap cso lód hat tak az
ének lés be. Sok öt let me rült fel a meg szó lal -
ta tás, meg va ló sí tás le het sé ges mód ja i ról. Az
anyag hang sze re lé sét a ren del ke zés re ál ló
esz kö zök és tu dás anyag (is me re tek és kész -
sé gek) se gít sé gé vel va ló sí tot tuk meg. Ki osz -
tot tuk a ze ne ka ri fel ada to kat, a részt ve võk
meg ta nul ták az éne ke ket és a ze nei ré sze ket.
A ki ala kult ze nei anya got be il lesz tet tük a
szín da rab for ga tó köny vé be, és a köz ben fel -
me rü lõ prob lé má kat meg ol dot tuk.

A gya kor lás ban fon tos volt a ze né szek
mun ká já nak össze han go lá sa. A pró bák so -
rán na gyon fi gyel tünk a tör té net, a sze rep, a
ze ne egy sé gé nek meg va ló sí tá sá ra, va la mint
az elõ adók öt le te i re. Vé gül az össze állt ze -
ne kart be le he lyez tük a szín pad kép be. Fon -
tos nak tar tot tuk, hogy nem gép rõl szólt, ha -
nem élõ ze ne és ének volt az elõ adás ban, így
az sok kal jobb, ele ve nebb, él vez he tõbb lett.

A da lok, ze nék, ame lye ket be le il lesz tet -
tünk az elõ adás ba:

Te ke re dik a kígyó…; Lát tál-e már
valaha…; Sze gény le gény va gyok én…; Ig li -
ce szí vem, iglice…; Süss fel nap,…; Hold,
Hold, fé nyes lánc…; Ó, ha cin ke volnék…;
Szá raz tó nak ned ves partján…; Ta va szi szél
vi zet áraszt…; Ke rek a káposzta…; Még azt
mondják…7

Dra ma ti zá lás
A dra ma ti zá lás ban szín há zi szak em ber:

szí nész, ren de zõ is se gí tett ben nün ket. Mi -
vel szín pad ra akar tuk ál lí ta ni a me sét, for ga -
tó köny vet is kel lett ír ni hoz zá. To váb bá el -
osz tot tuk a sze re pe ket a hall ga tók ké pes sé -
gei és vál lal ko zó ked ve alap ján. Nem ját -
szott min den ki a szín pa don, hi szen eh hez
túl so kan vol tak, de ép pen így volt jó, mert
sok hang sze res és éne kes részt ve võ ad ta az
elõ adás hoz az élõ ze nét.

Meg ter vez tük a sze rep- és a tér vi szo -
nyok nak meg fe le lõ moz gás- és szín pad ké -
pet. Meg be szél tük a köz re mû kö dõi sze re pe -
ket. Vég le ge sí tet tük a szín pa don el hang zó
szö ve get, és csi szol tuk élet sze rû sé gét. A szín -
pa di sze rep lõk egyé ni be széd stí lu sán is 
so kat dol goz tunk.

Dísz le tek, masz kok, 
jel me zek ké szí té se

A kel lé ke ket ok ta tói irá nyí tás sal és rész -
vé tel lel ké szí tet ték a hall ga tók. A tör té net
meg írá sa, majd dra ma ti zá lá sa so rán meg -
szü le tett me se ala kok ka rak te ré nek kör vo na -
la zá sá val pár hu za mo san meg ha tá roz tuk a –
váz la tok alap ján ki ala kí tott – kon cep ci ót.

Két di men zi ós dísz le tek ké szül tek (épü -
le tek, fü ves rét, fa, szik la bar lang) erõs kont -
rasz tos szí ne zet tel. Anya gok: kar ton, tem pe -
ra. Fel hasz nál tuk az elõ adás hely szí ne ként
szol gá ló au la le he tõ sé ge it: pl. a füg gönyt, a
te ret, a dísz le tek ál tal lét re ho zott já ték te ret.

A há rom di men zi ós masz kok ki emel ke dõ
or ral, csõr rel, fej re húz ha tó si sak sze rû rög zí -
tés sel ké szül tek, ame lyek nem ne he zí tet ték a
moz gást és a lá tást. Sti li zált mo tí vu mok ból
al ko tott jel ké pes for mák hang sú lyoz ták vász -
nak ra app li kált fakturális ele mek ként a sze -
rep lõk ki lét ét (Nap, Hold, Csil lag, ju hász, bá -
rány, ma dár, nar rá tor-bo hóc stb.). A sár kány
mint fõ sze rep lõ – mé re te i ben je len tõs, két
em ber ál tal mû köd te tett – alak ja erõ sen 
do mi náns volt, de az egyes je le ne tek ben ezt
di na mi ku san el len sú lyoz ta a töb bi sze rep lõ
szám be li ará nya és szín össze té te le.

Lát vány ele mek: a dísz le tek, jel me zek
sze re pét és funk ci ó it meg be szél tük (prak ti -
kus ság, jel zés funk ció, hord ha tó ság, ará -
nyok, egye di ki vi te le zés stb.). A lát vány ele -
me ket és szín pa di igé nye ket szink ro ni zál -
tuk, az együtt mû kö dõk mun ká ját kö zös ne -
ve zõ re hoz tuk.

Az elõ adás pró bái, fõ pró bá ja
Eb ben a sza kasz ban a me se já ték pró bá it

és a szük sé ges kor rek ci ó kat vé gez tük el, hogy
az elõ adás gör dü lé keny le gyen, és él ményt
nyújt son a gyer me kek nek. Ki pró bál tuk a tér -
for má kat és be ál lá so kat. Meg ta lál tuk a meg -
fe le lõ já té kos, könnyed össze kö tõ lé pé se ket
egyé ni leg, pá rok ban és cso por to san is. Imp -
ro vi zá ció se gí tett ben nün ket a leg jobb öt le tek
ki vá lasz tá sá ban. Vég le ge sí tet tük a szín pad -
ké pet és szín vál tá so kat, va la mint a sze rep lõk
me mo ri zál ták, meg ta nul ták a szö ve ge ket. Ko -
or di nál tuk az elõ adás kü lön bö zõ te rü le te it
(szín pa di moz gás, dísz let, ze ne) a kö zö sen
lét re ho zan dó pro duk ció ér de ke i nek, kí vá nal -
ma i nak meg fe le lõ en.

A fõ pró bán a tel jes elõ adást vé gig ját -
szot ták a ze né szek és a sze rep lõk, még kö -
zön ség nél kül, hogy ha szük sé ges, még ide -
jé ben kor ri gál has sunk.

Elõ adás a gyer me kek nek
Két szer ad tuk elõ a me sét gyer me kek nek.

A szer ve zést úgy tud tuk meg ol da ni, hogy el -
sõ al ka lom mal el sõs, má so dik al ka lom mal
pe dig má so di kos, har ma di kos és ne gye di kes
gyer me kek nek ját szot tunk. Mind két szer 80-
90 fõ nek. A kö zön ség nek na gyon tet szett a
me se já té kunk. Kö vet ték és át él ték a tör té ne -
tet. Azo no sul tak a fõ hõs sel, a po zi tív sze -
rep lõk kel, il let ve nem sze ret ték a sár kányt,
és bár né ha ki is ne vet ték, még is ki csit fél -
tek tõ le. A sze rep lõk bi zo nyos mér ték ben közelkép
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be von ták a gyer me ke ket a já ték ba, az elõ -
adás ba, majd a vé gén min den né zõt az
öröm ün nep be, ahol a gye re kek fé lel me it fel -
ol dot ta az is, hogy a sár kányt meg érint het -
ték, és nem bán tot ta õket, sõt együtt tán colt
ve lük.

Összeg zés, ta nul sá gok
Az elõ adá sok után meg be szél tük, össze -

gez tük a mun kán kat és an nak ta nul sá ga it.
Ered mé nye ink el sõd le ges rög zí té se ként
fény ké pek ké szül tek a pro jekt fo lya ma tá ról
és az elõ adás ról, va la mint vi de o fel vé tel ké -
szült az el sõ elõ adás ról, amely meg néz he tõ
az interneten is.8

A pro jekt ta nul sá ga ként, ered mé nye -
ként – a részt ve võk vissza jel zé sei se gít sé gé -
vel – meg fo gal maz ha tók a kö vet ke zõk:

– Meg fe le lõ volt a té ma és a mo tí vum ki -
vá lasz tá sa. A gyer me kek nek és min den
részt ve võ nek tet szett a sár kány mo tí vum, il -
let ve a „sár ká nyos” me se és elõ adás.

– A hall ga tók ta pasz ta la tot sze rez tek 
a pro jekt mun ká ban a gyer mek kul tú ra komp-
 lex fel dol go zá sa ál tal. Meg va ló sít hat ták
egyé ni és kö zös el kép ze lé se i ket, kre a ti vi tá -
suk meg nyil vá nul ha tott.

– Ré sze sei le het tek egy mû vé sze ti, pe -
da gó gi ai al ko tó fo lya mat elõ ké szí té sé nek,
ter ve zé sé nek és szer ve zé sé nek is. Sa ját ta -
pasz ta la ta ik, él mé nye ik se gí tet ték egyé ni
fej lõ dé sü ket, a kö zös te vé keny sé gek pe dig
az együtt mû kö dé si kész sé gü ket. A gyer mek -
iro da lom, a me se, az ének, ze ne, kép zõ mû -
vé szet, já ték, szín já ték te rü le tén részt ve het -
tek egy olyan prog ram ban, amely az esz té ti -
kai ér zé keny sé gük re, mû vé sze tek irán ti fo -
gé kony sá guk ra is nagy ha tást gya ko rolt.
Nyi tott sá guk, ér dek lõ dé sük, tu dás vá gyuk,
prob lé ma ér zé keny sé gük és a dön té sek ben
va ló rész vé tel ük is elõ re vit te a mun kát. Fej -
lõ dött a moz gás kul tú rá juk a szín pa di pró -
bák és elõ adá sok ré vén. Egyé ni leg és cso -
por tok ban is részt vet tek a dísz le tek, jel me -
zek ké szí té sé ben, il let ve az éne kes, ze nei
pro duk ci ók ban. A fo lya mat tá mo gat ta a
hall ga tók egy más kö zöt ti új sze rû és in ten zív
kap cso la ta i nak ki épü lé sét, va la mint a hall -
ga tók és ok ta tók kö zös al ko tó te vé keny sé gét.

– Min den hall ga tó a sa ját iro dal mi, gyer -
mek iro dal mi is me re tei, mû velt sé ge, az
ének, ze ne, me se is me ret, me se írás és szín -
ját szó ta pasz ta la tai, kéz mû ves ügyes sé ge és
já té kos ked ve alap ján – kü lön bö zõ mér ték -
ben, mély ség ben – vett részt a pro jekt meg -
va ló sí tá sá ban. Egy do log ban azon ban egy -
for mák vol tak. Ma gá val ra ga dott min den kit
az al ko tó fo lya mat, amely ben ki bon ta koz tat -
hat ták a te het sé gü ket.

– Ko ráb ban és több ször is fel me rült már
ka run kon a hall ga tók szín ját szó te vé keny sé -

gé nek a hi á nya, il let ve szük sé ges sé ge. Ez a
te het ség gon do zó prog ram meg ad ta azt a
ked vet, len dü le tet, amely nek se gít sé gé vel
meg ala kult a Szín ját szó Kör a Pé csi Tu do -
mány egye tem Illyés Gyu la Ka rán. Így mun -
kánk fon tos ered mé nye ként a kul tú rá val,
gyer mek kul tú rá val, va la mint pe da gó gi á val
fog lal ko zó al ko tó, te het ség gon do zó te vé -
keny ség fo lya ma tos sá vál hat a hall ga tók fej -
lõ dé sé re és – a gyer mek-elõ adá sok ré vén – a
gyer me kek örö mé re. Sõt, to váb bi le he tõ sé -
günk és el kép ze lé sünk, hogy a gyer me ke ket
is be von juk a szín ját szó te vé keny ség be.

Össze gez ve: a pe da gó gus je löl tek te het -
ség gon do zá sa eb ben a prog ram ban – a mun -
ka fo lya ma tá nak és az ered mé nyek, fõ ként
az elõ adá sok si ke res sé ge ré vén – a kö vet ke -
zõ ket je len tet te:

– A pe da gó gus je löl tek új is me re te ket
sze rez tek a té má ban.

– Fej lõd tek a ké pes sé ge ik a pro jekt egyes
te rü le te in és a szak mai, mû vé sze ti együtt -
mû kö dés ben.

– Új te rü le te ken is ki pró bál hat ták ma gu kat.
– Jár tas sá got sze rez tek a pro jekt mód szer

gya kor la tá ban.
– Erõ sö dött az én kép ük, ön bi zal muk,

szak mai ma ga biz tos sá guk.
– Meg szi lár dult a pe da gó gus pá lya irán -

ti el kö te le zett sé gük.
– Ké pe sek vol tak al kal maz ni el mé le ti

tu dá su kat a gya kor lat ban.
– A prog ram se gít sé gé vel meg is mer ték a

gyer mek kul tú ra ho lisz ti kus szem lé le tét.
– A se gí tõ ok ta tók, szak em be rek a hall -

ga tói mun ka, tel je sít mény ré vén po zi tív
vissza jel zést kap tak a sa ját mun ká juk ered -
mé nyes sé gé rõl, és mo ti vál tak ká vál tak e te -
vé keny ség tá mo ga tá sá ra.

Füg ge lék: 
A részt ve võk ál tal ki ala kí tott me se
Nem fé lünk a sár kány tól!

Hol volt, hol nem volt, Hetedhétor-
szágon is túl, az Ópe ren ci ás ten ge ren is túl,
ahol a kur ta far kú ma lac túr, de még az
Üveg he gyen is túl, volt egy szer egy gyö nyö -
rû sé ges ki csiny fa lu. Az em be rek bol do gok
vol tak, a ma da rak csi cse reg tek, a fák vi rá -
goz tak. Egy szer ép pen ün nep volt, a fa lu né -
pe bol do gan éne kelt és tán colt.

Ek kor azon ban meg je lent egy ret te ne tes
sár kány. Tü zet oká dott, és rá tá madt az ün -
nep lõk re. Az em be rek meg ijed tek, és ré mül -
ten el me ne kül tek. Csak egy sze rel mes pár,
Ro zi és Jan kó szállt szem be a ször nye teg gel.
Jan kó a küz de lem ben el vesz tet te az esz mé le -
tét, és a sár kány el ra bol ta Ro zit. Azon ban ez
sem volt elég ne ki, el ra bol ta az em be rek kin -
cse it, a Na pot, a Hol dat és a csil la go kat is.112
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Ami kor Jan kó ma gá hoz tért, Ro zi nak
csak a ken dõ jét ta lál ta meg. Az em be rek bol -
dog ta la nok ká vál tak, a fák nem vi rá goz tak
töb bé, és a ma da rak sem csi cse reg tek. Sö tét -
ség és szo mo rú ság ho nolt, bú, két ség és
csüg ge dés te le pe dett az em be rek szí vé be.

Jan kó azon ban el ha tá roz ta, hogy igen is
vissza szer zi az em be ri ség kin cse it és a ked ve -
sét is. A nép biz tat ta, ha mu ban sült po gá csát
és még egy üveg bort is ad tak ne ki az út ra.

– Vi gyázz ma gad ra az úton, és hozd vissza
Ro zit! – ez zel en ged te út já ra a fa lu né pe.

Jan kó meg kö szön te a se gít sé get, a biz ta -
tást, és el in dult az út ján. Ment, men de gélt
er dõn, me zõn, he gyen-völ gyön át, meg sem
ál lott, míg egy szer ta lál ko zott egy öreg ju -
hásszal. Il len dõ en kö szön töt te õt.

– Ad jon Is ten, bá tyám!
– Ad jon Is ten ne ked is, édes fi am! – vá la -

szol ta a ju hász – Mi szél ho zott er re, mi já -
rat ban vagy itt, ahol még a ma dár se jár?

– El ha tá roz tam, hogy vissza szer zem a
Na pot, a Hol dat, a csil la go kat és az én gyö -
nyö rû ked ve se met a ret te ne tes sár kány tól.

– No, ez de rék do log fi am, de bi zony én
is nagy baj ban va gyok. Szét szé led tek a bá rá -
nya im, és nem tu dom össze te rel ni õket, mert
öreg, be teg és fá radt va gyok. Ó, bár csak se gí -
te ne ne kem is va la ki!

– Egy per cet se ag gódj, bá tyám!
Jan kó ha mar össze te rel te a bá rá nyo kat, és

együtt volt a nyáj. Na gyon meg örült a ju hász.
– Ó, kö szö nöm ne ked, édes fi am, há lás

va gyok. Lásd, jó tett he lyé be jót várj, adok
egy va rázs sí pot, ami se gít ki nyit ni a ret te ne -
tes sár kány bar lang já nak az aj ta ját.

Meg kö szön te Ja nó az aján dé kot, majd
to vább in dult meg ke res ni a sár kányt. Ment,
men de gélt er dõn, me zõn ke resz tül, amíg
egy ha tal mas nagy pusz tá hoz nem ért. Ek -
kor ta lál ko zott egy csi kós sal. Kö szönt ne ki
tisz te let tu dó an.

– Ad jon Is ten, bá tyám! 
– Ad jon Is ten, ba rá tom! Mi já rat ban

vagy er re fe lé, ahol se fa, se vi rág, de még fû
sem nõ?

– El dön töt tem, hogy vissza sze rez zem a
Na pot, a Hol dat és a csil la go kat, és az én
gyö nyö rû ked ve se met, Ró zát a ret te ne tes sár -
kány tól.

– Hát, nagy fá ba vág tad a fej szé det, de
ma gam is nagy baj ban va gyok.

– Se gí tek én szí ve sen!
– A csi kóm há rom nap ja nem akar lá bá -

ra áll ni, és nem tu dom, hogy a mi ba ja.
– No, hadd lám azt a csi kót!
– De óva to san, mert rúg ám!
– Ugyan, én meg tu dom sze lí dí te ni.
Jan kó meg néz te, és lát ta, hogy egy tüs ke

van a lá bá ban. Meg sze lí dí tet te a csi kót, és
ki húz ta a tüs két.

– Hát, bá tyám, csak egy tüs ke okoz ta a
gon dot!

– Nem is tu dom, hogy kö szön jem meg
ezt. Há lám je lé ül adok ne ked egy cso da té võ
os tort, ami se gít majd ki csa lo gat ni a sár -
kányt a bar lang já ból!

– Kö szö nöm szé pen, Is ten áld jon!
– Is ten áld jon! Vi gyázz ma gad ra!
Jan kó ment, ment, men de gélt. Le ge lõ -

kön, szán tó kon ke resz tül, hegy re föl, hegy -
rõl le, sza ka dé kon in nen, sza ka dé kon túl,
míg nem egy ha tal mas öreg fá hoz nem ért.
Ott az tán nem tud ta, ho va men jen to vább,
mer re in dul jon, így hát le ült meg pi hen ni. 
A fa tö vé ben elõ vet te ta risz nyá já ból a ha -
mu ban sült po gá csá ját, és fa la toz ni kez dett.
Egy szer csak ma dár csi po gást hal lott, és
meg lá tott egy ma dár fi ó kát, aki fá zott és éhes
volt. Jan kó me ge tet te a ha mu ban sült po gá -
csá val, és be ta kar ta a ta risz nyá já val. Ek kor
erõs han gok ra és szárny su ho gás ra lett fi -
gyel mes. Meg ér ke zett a nagy ma dár asszony,
aki dü hö sen azt kér dez te.

– Mit mû velsz, te sze ren csét len?
Jan kó meg ijedt. De ek kor meg lát ta a fi ó -

kát a fé szek ben az any ja, és meg eny hül ten
mond ta.

– Kö szö nöm, hogy gon dos kod tál a fi ó -
kám ról. Mi já rat ban vagy er re fe lé, ahol csak
én, a ma dár já rok?

– El dön töt tem, hogy vissza szer zem az
em be ri ség kin cse it, a Na pot, a Hol dat, csil la -
go kat és az én gyö nyö rû ked ve se met a ret te -
ne tes sár kány tól, de el té ved tem, és nem tu -
dom, hogy mer re men jek to vább.

– Jó tett he lyé be jót várj. Adok ne ked egy
va rázs la tos ma dár tol lat, amely se gí ti uta dat
a sár kány bar lang ja fe lé.

– Kö szö nöm szé pen.
– Is ten áld jon!
– Is ten áld jon!
Jan kó hát ne ki in dult, ment, men de gélt.

Most már a va rázs toll ve zet te az út ján, amíg
el nem ért a ret te ne tes sár kány bar lang já -
hoz. De egy nagy ka pu zár ta el a be já ra tot.
Ek kor eszé be ju tott a va rázs síp, amit a ju -
hász tól ka pott. Meg fúj ta a sí pot, és a ka pu
ki nyílt. De hi á ba, mert a sár kány nem jött
ki. Er re Jan kó elõ vet te a csi kós tól ka pott
cso da té võ os tort, és hár mat csat tin tott ve le.
De olyan han go sat, hogy er re már elõ jött a
sár kány a bar lang já ból. Dúlt-fúlt a mé reg tõl,
hogy meg za var ták ál má ban.

– Em ber sza got ér zek!
Er re Jan kó meg szó lí tot ta:
– Ret te ne tes sár kány! Azért jöt tem, hogy

vissza sze rez zem a Na pot, a Hol dat, a csil la -
go kat és Ró zát, a ked ve se met!

Vá la szolt a sár kány:
– Vissza kap ha tod õket, hogy ha meg fe -

lelsz há rom ta lá lós kér dé sem re.
közelkép
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– Rend ben, mondd az el sõt!
– „Sze gényt és gaz da got egy for mán me -

le gít.” Mi az?
– A Nap!
– Er re rá hi báz tál!
Így ki en ged te a sár kány a Na pot.
– De lás suk a kö vet ke zõt, az már nem lesz

ilyen egy sze rû! „Mi kor fek szel, õ ak kor kél, egy -
szer egész, más kor csak fél. Nin csen tü ze, még -
is lám pás, a ván dor nak szin te ál dás?” Mi az?

– A Hold!
A Hold is elõ bújt a bar lang ból.
– De a har ma dik ra nem tudsz fe lel ni,

most ki fo gok raj tad. „Arany di ót gyûjt a haj -
nal ezüst ko sa rá ba, hogy az es te fel hord ja
majd sö tét pad lá sá ra.” Mi az?

– A csil la gok!
Elõ jöt tek a csil la gok is.
A sár kány dúlt-fúlt a mé reg rõl, hogy Jan kó

ilyen jól meg vá la szol ta a fur fan gos kér dé se it.

– Vissza sze rez ted a Na pot, a Hol dat és 
a csil la go kat, de a ked ve se det nem adom!

– Ak kor küzd jünk meg ér te.
– Mi vel küzd jünk? 
– Kõ, pa pír, ol ló val!
Jan kó eb ben is le gyõz te a sár kányt.
– Na, de lás suk, tény leg té ged vá laszt-e

Ro zi. Éne kel jünk, és ha a te éne ked tet szik
ne ki, ak kor vi he ted õt is.

Éne kelt a sár kány is és Jan kó is. A sár -
kány na gyon ha mi san, de Jan kó olyan szé -
pen, hogy Ro zi rög tön oda ment hoz zá, és
meg ölel te. Jan kó éne ke a sár kányt is meg ha -
tot ta, aki sír va fa kadt, és kér te, hogy bo csás -
sa nak meg ne ki. Jan kó és Ro zi lát ták, hogy 
a sár kány nak is van szí ve, ezért meg bo csá -
tot tak ne ki. Így együtt ün ne pelt a fa lu né pe,
és még a sár kány is ve lük tán colt.

Min den jó, ha a vé ge jó. Itt a vé ge, fuss
el vé le.
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