MŰHELY
MESEFOGLALKOZÁS MURAKERESZTÚRON, ZALASZABARBAN ÉS
FELSŐRAJKON
Júniusban[M1] a murakeresztúri könyvtárban tartottam mesefoglalkozást néhány táborozó
kislány és ez alkalomból a könyvtárba átjövő helybéli óvodások számára. A foglalkozás a
Tücsök és a hangya c. mese köré épült. Miután meghallgatták a mesét, egy picit beszélgettünk
a mese szereplőiről és tanulságáról. Majd kipróbálhatták magukat, szorgalmas hangyaként, (ki
tud több korongot összeszedni adott idő alatt), ezután szoborjáték következett (pihenő
hangyává, szorgos hangyává, szomorú hangyává stb. kellett válni egy adott jelzésre), végül
pedig az óvó nénik bevonásával közösen lerajzolhatták a mesét.
Novemberben a felsőrajki és a zalaszabari könyvtárban gyűltek össze a gyerekek az egy-másfél
órás mesefoglalkozásra. A tematika mindkét esetben azonos volt. Bemelegítésnek A bolond
asszony c. erdélyi népmesét meséltem el, amely már csak humorának köszönhetően is nagy
sikert aratott.
Ezt követően a macskákról és az egerekről beszélgettünk, majd néhány vidám mozgásos
feladat következett, amelynek során képzeletbeli kisegérré változtak a gyerekek, és minden
érzékszervüket tökéletesre csiszolták, hogy el tudjanak menekülni macskatámadás esetén.
Fejlesztették a koncentrációs képességüket, a hallásukat, majd kipróbálták mennyire fürgék és
ügyesek a sajtszerzésben (jelen esetben a sajtokat a filctollak helyettesítették). A foglalkozás
végén pedig kézügyességüket tették próbára, amikor is mindenki hajtogathatott magának egy
papírmacskát. Mivel Felsőrajkon szombati napra esett a program, a foglalkozásom után még
kora estig rajzoltak, színeztek kicsik és nagyobbak egyaránt a helyi könyvtáros irányításával.
Mindhárom foglalkozás kultúrált, szép környezetben, jó hangulatban zajlott.

18

MŰHELY
Kézműves foglalkozások
A Halis István Városi Könyvtár könyvtárosai a tavalyi év során, 13 településen 15 kézműves
foglalkozást tartottak. A foglalkozások többsége a téli időszakra esett, ahol télapóra, de
leginkább karácsonyra készítettek a résztvevők papírból angyalkát, csillagot, fenyőfát és egyéb
karácsonyfadíszeket. A többi alkalom gyermeknaphoz, falunaphoz kapcsolódott, ahol virágot,
csákót, papírtáskát, különféle könyvjelzőket hajtogattak, vágtak ragasztottak a gyerekek.
Akinek volt kedve készíthetett fonalból karkötőt, illetve színezhetett is. Kerecsenyben őszi
díszek készültek, úgymint süni vagy makkmarci. A programokon közel 150 gyermek vett részt.

B. Szabó Eszter
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