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  Ebben az évben a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtára 44. alkalommal hirdette 

meg a városi és városkörnyéki alsó tagozatos tanulók számára mesemondó versenyét, ezúttal 

online módon, Mesélő Természet címmel. Az iskolák 2020. november 27-ig online formában 

küldhették be az évfolyamonként legjobb eredményt elért tanuló mesevideóját e-mail 

címünkre: javtkgyermekkonyvtara@gmail.com. A versenyre 8 iskola 22 diákja nevezett a 

videó felvétellel. 

A verseny előtt egy ajánló listát is készítettünk a versenyzőknek és felkészítőiknek.  A mesék 

kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy azok megtalálhatóak  legyenek az interneten, így 

az ajánlott mesék kb. 70 %-a online elérhető volt. Az 1-2. osztályosoknak rövidebb, míg a 3-

4. osztályosoknak hosszabb terjedelmű meséket javasoltunk 

 A természet számos csodát, szépséget, rejtélyt, kalandot tartogat számunkra, ezért is volt 

könnyű keresgélni a mesék között. A gyerekek a mesemondáshoz választhattak növényekről 

szóló mesék közül: A virágok királynője, Mese a liliomról, Tündérország rózsái, Egy 

búzaszem története, stb. A gyerekek szívesen mesélnek a természetben élő állatokról is, így 

nekik ajánlottuk Bagoly Bori meséjét, Egy fakopács naplóját, A kíváncsi vidrát, stb.  

Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek a választás során találkozzanak mai modern és 

klasszikus mesékkel egyaránt, hogy a személyiségükhöz leginkább illő mese elmondására 

vállalkozzanak a verseny során. 

 

 A versenyzés feltételei: 

 A versenyen a listáról kiválasztott mese előadásával vehettek részt a gyerekek. 

 A mesélés minél érzelemgazdagabb, színesebb legyen. A gyerekek a tiszta beszédre, a 

helyes tagolásra és a hangsúlyozásra törekedjenek. A zsűri ezen szempontok alapján 

értékelte a produkciókat. 

 Az iskolák minden évfolyamból csak a háziverseny győztesét, a versenyzés 

feltételeinek megfelelő gyermek videóját küldték be. 

 

Az eredményhirdetés 2020. december 9-én 17.00 órakor volt, a győztesek videója 2020. 

december 11-től látható a könyvtár weblapján. 

A helyezettek oklevelet kaptak és könyvjutalomban részesültek, amelyeket az iskolákon 

keresztül juttattunk el hozzájuk.  

Köszönjük a mesemondó versenyen résztvevő diákoknak, hogy igényes előadásukkal élményt 

szereztek valamennyiünknek. Köszönetet mondunk a felkészítő pedagógusoknak, szülőknek 

és mindazoknak, akik segítették a felvételek elkészítését. 

 

       Horváthné Jóna Mária 
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