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Bekoszonto 

Nehdny evvel ezelott Sepsiszentgydrgydn, a Bod Peter Me
gyei Kdnyvtdr ban jdrva taldlkoztunk a Kdnyvkelengye 

cimu kiadvdnnyal, amelyet az ott dolgozd kdnyvtdrosok keszi-
tettek a kisgyerekes csalddok szdmdra. Azt gondoltuk, ez a 
fCizet igen hatekonyan segitheti a csalddokat a gyerekneve-
lesben. Sokf ele kdnyv jelenik meg e temdban, de ez kif eje-
zetten a beszedfejiodesre, a kesobbi irds-olvasdsi keszseg 
f ejlesztesere koncentrdi, megmutatva azt, hogy miben segit-
hetnek a kdnyvek es a kdnyvtdrak. Azt gondoltuk, szivesebben 
veszi kezbe a kiadvdnyt az olvasd, ha az a szdveghez illesz-
kedo illusztrdcidt is tartalmaz. Ezt keszittette el a Szentend-
ren mukddo Hamvas Bela Pest Megyei Kdnyvtdr. 

A fuzetben megtaldlhatdk az ujszuldtt kortdl hdrom eves 
korig terjedo idoszaknak azok a tevekenysegei, amelyek sok 
drdmet jelentenek gyermeknek, sziJIonek egyardnt. 

A szerzok azokat az enekes, mozgdsos foglalatossdgokat 
veszik sorra, melyek meghitte, szeretettelive teszik az 
egyCitt tdltdtt idot. A kiadvdny vegen helyeztCik el azoknak a 
kdnyveknek a listdjdt, amelyeket jd szivvel ajdnlunk a kicsik 
szdmdra, illetve amelyek a sziiloknek sz6\6, gyereknevelessel 
kapcsolatos kdnyveket veszi szdmba. Ne f eledjek: az olvasds 
fontossdgdt nem lehet tulertekelnil Az olvasds nem csupdn 
egy tantdrgy az iskoldban, hanem az eletben void boldogulds 
kulcsa. 

Kivdnunk minden olvasdnknak drdmteli perceket, drdkat, 
amelyeket kisgyerekek tdrsasdgdban, veluk egyutt tdltenek ell 

Petcrf I Rita 
olvasdsszocioldgus, kdnyvtdros 
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A szulok leggyakoribb kerdesei kdze tartozik, hogy mit te-
hetnenek azert, hogy a gyermekeik „s\keresek" legyenek 

az iskoldban. Az kdztudott, hogy a jdl olvasd es olvasni szereto 
gyermekek kdnnyebben boldogulnak a tananyaggal. De mikor 
es hoi erdemes elkezdeni, mit lehet tenni annak erdekeben, 
hogy a gyermek szeressen olvasni? 

Az olvasdvd vdlds nem az iskoldban kezdodik, de meg csak 
nem is az dvoddban, hanem a szuletessel. A csalddnak megha-
tdrozd, alapozd szerepe van a folyamatban. Mivel? Az elso el-
dudolt altatddallal, a jdtekos versikekkel, mondokdkkal, az 
ugynevezett dibeli jdtekokkal. Majd folytatddik az elso ke-
peskdnyvvel, a keprol meselessel, az egyre hosszabb mesek-
kel. A gyermek eletenek elso hdrom eveben minden vele 
tdltdtt percet arra haszndlhatunk, hogy megismertessiJk vele 
a vildgot. Pelddul ha setdini megyunk a 
szabadba es a Idtott dllatok-
rdl beszelgetunk, vagy kd-
zdsen sutiink-f ozunk, vagy 
a jdtszdteren egyensulyo-
zunk, az mind-mind, ha dtte-
telesen is, az olvasdst kesziti 
elo. 



Szeressen olvasni! 

Minden kisgyermek szeret kepeskdnyveket nezegetni, el-
vezi a felolvasott meset. Mindez nemcsak kivdioan f e j -

leszti kepessegeit, hanem a szulovel, nagysziilovel, de akdr na-
gyobb testverrel is kdzds elmenyt, jdtekot nyujt szdmdra. A 
minosegi egyUttdltdtt idot alapozhatjuk meg vele. 

Milyen a jd gyermekkdnyv? Az elso evekben a kdnyv elso-
sorban drdmforrds, hogy mennyit tanul a kisgyermek belole, 
az attdl fLJgg, mekkora drdmdt jelent a szdmdra. Ezert fon-
tos, hogy a szUlo mindig a gyermek eletkordnak megfelelo, 
szep kivitelezesu, minosegi kdnyvbol olvasson fel , majd ke
sobb azt ajdnljon a gyermekenek. 

A legf ontosabb, hogy a kdnyv nyelvhaszndlata es az illuszt-
rQc'io Q kicsik szdmdra befogadhato legyen. Az eletkornak 
megfelelo „gyermeki nyelv" azt jelenti, hogy a kdnyv kepei-
ben es szavaiban ertheto, dtelheto, tovdbbgondolhatd, es nem 
azt, hogy rdzsaszin kdntdsbe ditdzteti a vildgot. A jd gye-
rekkdnyv nem gUgydg, nem kerUli a kenyes kerdeseket, hanem 
tiszteli a legkisebb korosztdlyt is, '\sn\en es komolyan veszi a 
gyermek szamara f ontos temdkat, kerdeseket, problemdkat. 

Sok jd gyerekkdnyv jelent meg az elmult evekben, es mivel 
mindent nem lehet megvdsdroini, erdemes felkeresni a kdnyv-
tdrat, ahol a gyermek es a szUlo egy helyen taldija meg az uj 
kiadvdnyokat es az elmult evtizedek klasszikus gyermek-
kdnyveit is. A f elkesziilt kdnyvtdrosok segitenek kivdiasztani 
a megfelelo kdnyveket az egesz csaidd szdmdra. Rdaddsul szd-
rakoztatd, kdzds, csaldd'i program lehet a rendszeres kdnyv-
tdrba ^aras. A gyermeknek nagyszeru lehetoseg, hogy annyi 
kdnyvet nezegethet, amennyit csak akar, es egy pdrat haza is 

vihet beloluk. 

5 



Zene es enek 

A z enekeknek, a mondokdknak es a meseknek mdr az ose-
ink eleteben is meghatdrozd szerep jutott, es ma is meg

hitte vardzsolhatjdk a kisbabdnkkal vald egyuttletUnket. Szd-
mos kutatds igazoija, hogy ha mdr az elso honapoktol zenei 
hatdsok erik a gyermeket, az elonydsen befolydsoija a fejlo-
deset. A dalok, a viddm hangulatu, csecsemokori tanuldst elo-
segito zene kdnnyed es kelle
mes hangulatot teremt az 
otthonunkban. 

kisbaba es edes-
anyja kdzdtti kommunikdcid legkordbbi formdja az 

enekles, a dudolds. Az altatdst, vigasztaldst, drdmeink es bd-
nataink kifejezeset segitik az enekek. Nagyon fontos, hogy 
az edesanydk es az edesapdk enekeljenek, monddkdzzanak, 
hisz a gyermekek mdr nagyon kordn f ogekonyak a kdlteszetre. 
A zsufolt mindennapokba is becsempeszhetd pdr percnyi 
rendszeres ringatds, dudolds, ami nagyon szoros, meghitt 
kapcsolatot tud teremteni sziilo es gyermeke kdzdtt, 

Ne mijveszi eloaddsra tdrekedjCink, az enek akkor eri el cel-
jdt, ha olyan zenei-hangulati elmenyt tud kdzvetiteni, ami-
bol a kicsi erzi a szCilo nyujtotta biztonsdgot es a 
tdrodest. A mdr nagyobbacska baba szivesen hall-
gatja a divatos babazenei albumokat es a viddm 
gyermekdalokat is. 
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Az altatodalok tempoja az emberi szivveres iitemet idezi. 
Emiatt haszndltdk ezeket osidoktol fogva a kisbabdk meg-
nyugtatdsdra, elaltatdsdra. Esti szertartdssd tenni egy (vagy 
tdbb) dalt vagy zenedarabot, segit a kicsiknek abban, hogy 
kdnnyebben merCilhessenek diomba. Ha kialakitunk magunknak 
egy ket-hdrom dalbol dlld „repertodrt", amit minden lefekves 
elott ugyanabban a sorrendben enekeliink el, a baba is gyor-
sabban meg f ogja tanuini, hogy az altatok es bucsupuszik utdn 
hogyan rmgassa magdt nyugodt diomba. 



Mondokok, dibeli jdtekok 

A z dibeli jdtekokat pdr hdnapos kortdl nagydvodds korig 
jdtszhatjuk gyermekeinkkel, dtelve ditaluk sok-sok meg

hitt es dnf eledt percet! A mondokdkkal kisert mozdulatsorok 
kdzdtt megtaldlhatdk a lovagoltatds, tenyersimitds, csiklan-
dozds, arc-cirdgatds, vonatozds, tdncoltatds, hintdztatds, dd-
gdnydzos jdtekok. 

Jellegzetes felepitesijk es hangulatuk van. Vdrakozdsteli 
pillanatok, melyek csattandval, drdmteli vegkifejiettel zdrul-
nak. Akkor a legjobb, ha mi is beleeljuk magunkat. Lassuljunk, 
gyorsuljunk, szinezziik a hangunkkal, hoi melyen, hoi magasan, 
ujra es ujra! A vegen ne spdroljuk meg a Idbdidst, f eldobdst, 
lecsuszddztatdst, ddntest, csiklandozdst, ddgdnydzest. Szdn-
junk eleg idot az ismetlesre, igy meg jobban dtelhetik a gyer
mekek ezeket az dnf eledt perceket, es a hatds sem marad el. 

A kdzds mondokdzdsnak es eneklesnek szdmos dtteteles ha-
tdsa van a szemelyiseg f ejlodesere es az ertelmi kepessegek 
alakuldsdra: 
• Az enekek, monddkdk dital a gyermek erzekeli a beszed ze-
neiseget. Ezek eszrevetleniil fejlesztik szdkincset, beszeder-
teset, beszedeszleleset. Kdzelrol, szemtol szemben Idthatja 
gyermekiink, amikor a megszokott beszedtempd helyett ero
sen artikuldlva, dsztdndsen lelassulva enekeliink vagy mondd-
kdzunk. 
• Fejieszti halldsdt, ritmuserzeket, es kihat a mozgdsfejlo-
desre, koordindcids keszsegre is. 
• Fejieszti a koncentrdcidt es a memdridt. 
• Megmozgatja a kepzeletvildgot, fejieszti 
a kreativitdst (hoi menetelo katondk va-
gyunk, hoi lovakkd, zsdkokkd lesziink). 



• A zene es az enekles dsztdnzi a jobb agyf elteke kreativ f o-
lyamatait. 
• Ami taldn meg fontosabb, hogy ezek a jdtekok szoros er-
zelmi kapcsolatot eredmenyeznek a gyermek es szulo kdzdtt. 
Ezek olyan pillanatok, amikor megerintjiik, megdieljuk, cird-
gatjuk gyermekiinket a keziinkkel, es bizony a hangunkkal is 
kdriildleljiik. Ekdzben gyakran az unalmas tevekenyseg (pi. az 
ditdzes) is drdmme vdlhat. Erositi az anya-gyermek kapcsola
tot, a „csak rdd f igyeiek" erzeset. 



AAesemondds, felolvasas 

Ameselesnel a legf ontosabb tenyezo (foleg az elso hdrom 
evben) a sziiloi jelenlet, a „veled vagyok, rdd f igyeiek" dl-

lapot. Olykor nem is arra van szUkseg, hogy a mese „szdljon" 
valamirol, fontosabb a mesehang es az ditala keltett kellemes 
elmeny. A napi rutin reszekent mdr kisbabdkndl is erdemes be-
vezetni a rendszeres esti meset, lehetoleg az altatodal elott. 

Mit tehetiink akkor, ha ugy erezzijk, nem tudunk (fejbol) 
meseini? Kezdjijk valami nagyon egyszeruvel! Nehdny mondat-
ban soroljuk el, mi tdrtent kisbabdnkkal aznap. Szinesithet-
juk a „mesenket" azzal, hogy mindez a kedvenc jdtekdval vagy 
egy kepzeletbeli kedvenccel tdrtent. Ezzel segitjuk a napi ese-
menyek kdzds feldolgozdsdt, es az alvds is sokkal kdnnyebb 
lesz! 

Mdr egy kepeskdnyv nezegetese kdzben is mesel-
hetiJnk. Egyszeru tomondatokat, amirol a kepek 
szdinak. A gyermekek ekkor is tanulnak, tehdt 
bdtran ismeteljCik, ahdnyszor csak kerik. Ne ke-
seredjunk, ha csak rdvid idore tudjuk lekdtni 
gyermekiinket a kdnyvekkel. A rendszeresseggel 
szep lassan celt fogunk erni! Ha mdr kialakult a 
kdnyvek es mesek irdnti erdeklodes, kdvetkez-
hetnek a gazdagon illusztrdit, eletkoruknak 
megfelelo szintu mesekdnyvekbol meselesek. 

Nagyon fontos, hogy a felolvasdst es a me-
selest soha ne helyettesitse a teve! A szak-
emberek szerint a teve csak akkor nem kdros, 
ha egyiitt nezi a sziilo a gyermekkel (betartva 
a korhatdrt), a mijsor vegen 
kikapcsoljdk a kesziile-
ket, es megbeszelik a Id-
tottakat. 



MIcrt eri meg minden nap felolvasni gyermckunknek? 
• Minel lassabban, tagoltabban, dallamosabban mondja a fe l -

nott a meset, anndl elvezetesebb es kimunkaltabb lesz a 
gyermek dital elkepzelt belso kep, mely segit feldolgozni a 
gyermek f eszCiltsegeit, szorongdsait, vdgyait, diihet. 

• A mesehallgatds sordr\ gyermek megtanul koncentrdini, f i-
gyelni arra, amit hall. Ahhoz, hogy 5-6 eves kordra vegig tud-
jon hallgatni egy hosszabb tdrtenetet, szukseg van a f igyelem 
dsszpontositdsdra, a logikai elemek dsszekapcsoldsdra, vala-
mint kitartdsra is. 

• A gyermeknek gyarapszik a szok'mcse, es elsajdtitja a be-
szelt nyelvtol bizony igencsak eltero irott nyelv, az olvasott 
szdveg f ordulatait is. 

• Az olvasmdnyok jdtekony erzelmi es mordlis hatdsuak. Kdzis-
mert, hogy a jd mese bnismeretre segit, megtanit azonosulni 
erzesekkel, viselkedesmintdkkal, azok kdvetkezmenyeivel. 

• Kutatdsok igazoljdk, hogy a mindennap meset hallgatd gyer
mek az iskoldba lepes idejere megelozheti a meset nem, 

vagy nem eleg rendszeresen hallgatd kortdrsait az 
anyanyelvi es gondolkoddsbeli fejiodesben! 

• A rendszeres felolvasds megszeretteti az iro-
dalmat, kialakul a gyermek olvasds irdnti ige-
nye. 



Mivel a kisgyermek mindenben utdnozza a szUleit, nem 
mindegy: Idt-e maga kdriil olvasd f einotteket, becsUlik-e ott-
hon a kdnyvet. Ha nem szoktunk olvasni, akkor sem kell meg-
ijedni, soha nem keso elkezdeni: hosznosak es erdekesek 
lehetnek a babadpoldssal vagy gyermeknevelessel kapcsola
tos kdnyvek, vagy olvassuk ujra didkkorunk kedvenc olvasmd-
nyait! Hogy a gyermek is megtapasztaija, mi mindenre 
haszndlhatjuk a kdnyveket, prdbdijunk meg egy-egy kerde-
sere kozosen, kdnyvekbol kikeresni a vdlaszt, esetleg kdny-
vekben megmutatni valaminek a kepet, vagy a rdia keszUlt 
illusztrdcidt. 

Az a kisgyermek, aki a meset es a kdnyvet megszereti, az 
kesobb, iskoldskordban is mindent el fog kdvetni, hogy a szd
mdra meg ismeretlen betuk egyszer csoddlatos tdrtenetekke 
elevenedjenek. Ugyanakkor ne hagyjuk abba a f elolvasdsokat, 
amikor a gyermek mdr maga is tud olvasni! A 8-10 evesnel f ia-
talabb, meg gyengebb oWasas'i kepesseggel rendelkezo gyer-
meket segiteni kell abban, hogy kordnak megfelelo irodalmi 
elmenyhez jusson mindaddig, mig rdvidebb regenyeket maga 

is kdnnyeden, sajdt elveze-
tere elolvas. Sot! A kdzds ol

vasds nagyobb korban is remek 
program lehet egy-egy borus, 

unalmas napon. Ekkor lehe-
tosegCink van dtbeszeini 

K a nagyobbaknak szdid 
tdrteneteket, ami el-

/ igazoddst nyujthat a 
f iatalnak a nem mindig 

kedelyes, es nem mindig 
kdnnyen befogadhato, 
feldolgozhatd eseme-
nyek dzsungeleben! 
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A kisbaba elso eve 

Eletenek elso honapjaiban fontos, hogy 
beszelgessLink, enekeljCink a babd-

nak, hisz kutatdsok igazoljdk, hogy a 
gyermek intelligencidjdt, tdrsas vi-
selkedeset jelentosen befolyd
soija, hogy csecsemokorban 
mennyi beszedet hallott. 
Kerijljiik a gCigyd-
gest, mdr az ege-
szen pici csecsemo-
hdz is kedvesen, de 
erthetoen beszel-
JLJnk, pelddul mikdz
ben tisztdba tesz-
szuk, f urdetjuk vagy 
jdtszunk. Amikor pe-
dig a k\cs\" 
(3-4. hdnap), ismetel-
juk az ditala kepzett 
hangokat. Erositsuk meg 6t egy-egy 
mosollyal, fejbiccentessel, hogy erezze: figyelunk rd. Erdemes 
maris kialakitani egy lefekves elotti szertartdst: furdes, ba-
busgatds, esti altatodal, ringatds. 

Ne mondjunk le az enekkel tarsulo ringatasrol, altatddalrdll 
Pelddnak dlljon itt egy gydnydrij altatddal: 

Ringd bdlcso, ringd, 
Piciny rdzsabimbd, 
Szele f ujta sik mezobe, 
Maddrlakta zdid erdobe, 
Ringd bdlcso, ringd. 
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4-6 honapos korban jdn el az elso, tudatos, ketszemelyes di
beli jdtek ideje. Ezekben a jatekokban igen eros hatdssal van 
a babdra, hogy egyszerre eri enntes'i inger es hanghatds, ami 
nagy elvezetet nyujt a szdmdra. Pelddul igy! 

Eloszdr is fogjuk meg a baba mindket kezet, es finoman 
tapsikoljunk vele a pici area elott. Kdzben mondogassuk az 
aldbbi versiket: 

Tapsi, taps! bobdnok, / Egyet meg a momdnok. ( I t t 
a sajdt arcunkat paskoljuk meg a kicsi kezevel. Kesobb 
ugy is jdtszhatjuk, hogy az elso sorndl a baba arcdt s i-
mogatjuk meg.) 

Aztdn emeljuk magasra a babdt, es rdmosolyogva mondjuk 
a kdvetkezd monddkdt: 

En is pisze, / Te is pisze, / ^yere, pisze, / Vesszunk 
osszel / Pisz-pisz-pisz! (Az utolsd sorndl huzzuk a 
babdt az arcunkhoz, es a szdtagok ritmusdra hdromszor 
erintsijk dssze az orrunkat.) 

Mikdzben a kdvetkezd jdl ismert monddkdt mondjuk, az elso 
sorndl lassan kdrdzziink mutatdujjunkkal a baba tenyereben, 
majd a mdsodik sor alatt ujjainkat hirtelen f uttassuk vegig a 
kicsi karjdn felfele: 

Kerekecske, gombocsko, / I t t szalod a nyuiacsko. 

Erdeklodjunk utdna, hogy a kdzeli kdnyvtdrbon van-e vala
mi lyen baba-mama kdr vagy monddkdzds foglalkozds. Eljen 
ezekkel a lehetosegekkel, melyek remek alkalmat nyujtonak 
a kimozduldsra, az ismerkedesre, a ^ 
kdzds jdtekra babdnok es momdnok 
egyardnt! 



A 6-12 honapos babdnok az dibeli monddkdk, arcsimogatdk, 
lovagoltatdk tovdbbra is a kedvencei lesznek, de mdr meg-
prdbdlkozhatunk a tdncikdidssal. 

Az aldbbi jdtek, amellett hogy bizalmat teremt a babdnkkal, 
erositi a baba izmait. Fogjuk meg erosen a kisbaba kezet, es 
f inoman huzzuk fel 6t a karjdndl fogva, mikdzben a kdvetkezd 
versiket mondogatjuk: 

Felmegyunk a mozgolepcsdn, / Fel, fel, fel, / Leme-
gyunk a mozgolepcsdn, / Le, le, le. 

Majd a baba Idbdt emeljuk fel es le a mondoka kisereteben, 
aztdn tovdbb, a k\cs\s testreszet emelgessCik es is
meteljCik a monddkdt. A jdtek vegen emeljijk fel a babdt, majd 
engedjuk vissza, es adjunk neki egy nagy puszit. 

Fogjuk meg erosen a babdt a hdna alatt, es valamilyen puha 
feluleten vagy a combunkon kezdjuk el tdncoltatni. Kdzben 
enekeljuk az aldbbi monddkdt, es vegezzuk a szdvegnek meg
felelo mozgdsokat: 

Cinl-clnl muzsiko, / Tdncol a kis Zsuzsiko (itt behe-
lyettesithetjUk a baba nevet) 

Jobbro dul, meg baira dul, / TCicsok koma hegedul. 
A lovagoltatd-hintdztatd jdtekok 

fontos szerepet jdtszanak az 
egyensulyozdsi keszseg kialakuld-
sdban. Sokfelekeppen lovagoltat-
hatjuk a babdt: a terdunkre 
vagy az diunkbe ultetve, 
hason vagy hanyatt f ekves-
ben a terden ide-oda hin-



tdztatva. A lovacskdzdst, hintdztatdst n:iindig kiserje valami
lyen ritmikus monddka, enek. Egy egyszeru kis nepi monddka 

Hinto, palinto, / HIntdzIk a kisbaba (itt mondhatjuk a 
baba nevet). 

1 eves kor kdriil az eddigi kedvencek mellett prdbdlkozha-
tunk az dllitgatdkkal es setdltatdkkal. 

Mikor mdr felkapaszkodik egyediil, ha kdzben verseket, 
monddkdkat ismeteliink a szemebe nezve, a gyermeket amyira 
elbuvdli a szdveg es az enek, hogy elfelejt elesni, es tovdbb 
dllva marad: 

All a baba, all, / Mint a kismaddr, / Edesanydm ka-
rosszeke / Meg Is urCilt mdr. 

A monddka vegen f elkapjuk a kicsit es rdpitjiik: 

All a baba, / Ail, oil, oil. 
A gyermek kezet fogjuk, lassan lepegetunk, majd egyre 

gyorsulunk, es a vegen leguggolunk: 
Erne kakas, erre tyuk, / Erne van a gyalogut. / 
Tareja-hareja, / Ugorj a fazekba, / Zsupsz! 



A kepeket nezegetve a szulo tdmondatokbol alio apro fdr-
fenefeket meselhef, melyek a gyermek eleferol, mindennap-
jairol szolnak. 

Ebben az idoszakban mdr egyiitt nezegethetunk nehdny ol-
dalbol alio kepeskdnyveket, amelyek lapjain egy-egy ismert 
tdrgyat, elolenyt dbrdzolo kep taldlhato (gyumdicsdk, dllatok, 
jdrmuvek stb.). VegyCik diunkbe a gyermeket, mutassunk rd a 
kepre, es tisztdn, erthetoen nevezzCik meg azt. Ekkor meg to-
mondatokban erdemes meseini, pi. „Ez i t t a cica. Te j e t iszik." 
Tdbbszdri ismetles utdn kerdezzuk meg a kicsit: „Hol a cica 
(nyuszi, labda stb.)?" Vdrjuk meg, hogy babdnk rdmutasson a 
megfelelo kepre! 

Hagyjuk, hogy a baba kezbe vegye az eletkordnak megfe
lelo, ditaldban strapabiro anyagbol kesziilt kdnyvet, nezegesse, 

lapozgassa, mikdzben be-
^ szeliink a kepen Idthatd 

& dolgokrdl. 



Ezek a jdtekos f elf edezesek epitik szdmdra az utat a maj-
dani olvasds fele. 

Oleljuk magunkhoz a gyermeket, es jdrkdijunk kdrbe a szo-
bdban, mikdzben a kedvenc daldt enekeljuk. Vdlasszunk nepda-
lokat, rdvid kis gyermekdalokat. A jdtekot meg elvezetesebbe 
tehetjijk, ha enekles kdzben hajladozunk, forgunk, kijidnbdzo 
lepesf ormdkkal jdrunk. 

Egy eves kor kdrul az eddig haszndit babakdnyvek meg min
dig elbuvdiik, de most mdr elokerulhetnek a kartonbol keszult 
leporelldk, melyek egy-egy verset vagy monddkdt, tdrtenetet 
tartalmaznak. Ezek a kis kdnyvek mdr ismeretlen dolgokat is 
dbrdzolnak. Ebben az esetben a kdnyvbol tanuija meg a gyer
mek a szdt es annak jelenteset. 
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Az egy-masfel eves kisgyermek 

Ebben a korban azokat az dibeli mondokdkat 
jdtsszuk, melyek a gyermekben az dndlldsdg er 

zetet erositik: a setdltatdk, vonatozdk, menetelok, 
futtatdk, tdncoltatdk. Az erdeklodesUk felkel-
tese gyandnt es a Idtvdnyosabb hatds 
erdekeben haszndlhatunk kellekeket 
is: kendo, szalag, csdko, csdrgo stb. 

A gyermek fele kitdrjuk a karun-
kat, mikor odaer, felkapjuk a levegobe 
es megpusziljuk: 

Ki er ide hamarebb / 
Annak adok clberet. 

A gyermek hdtdra egy kis kendot boritunk, ^ 
es -frefasan kergetjuk. Ahogy 6 halad, ugy fu-
tunk utdna. Mikor utolerjLik, elfogjuk, megcsiklandozzuk: 

Uccu bizony, szaiadjunk, / 
Hadd lobogjon a hajunk. 

Egymds mdge dllva, egymdsba kapaszkodva ritmusra me-
netelunk. 

Fut a vonat, / Megy a vonat, / Zc-ka-tol, / 
Za-ka-tol, 
Ta-ka, ta-ka, / Ta-ka, ta-ka, / Za-ka-tol, 
/ Za-ka-tol. V 

A kdnyvek lapozgatdsa kdzben ne csak a Idtnivaldkat 
vegyijk szdmba, kerdezziink rd olyasmire is, ami a kepen kdz-
vetlenul nem Idthatd: pi. Mi van a hdz mdgdtt?, Mit csindl a 
neni a tejjel? Ezzel hozzdjdrulunk szdkincsenek boviilesehez, 
megmozgatjuk a fantdzidjdt. Utdnozzuk a kiildnbdzo hango
kat, pi. dllatoket, az autdket stb. A kepeket nezegetve 



a szulo egyre hosszabb, a gyermekrol szolo tdrteneteket me
selhet. 

A mdsf el eves gyermek kedveli az ismetlest, 
felsorolast tartalmazo verseket. Jdtek kdz-

' ^ ^ \  \ t gyerekdalokat, monddkdkat. 



Mdsf el-ket eves gyermek 

Ebben az eletszakaszban gyermekiink minden tevekenysegere 
rengeteg odafigyelest es megerositest igenyel. Bo I dog, ha en-
gedjiik, hogy segitsen: eirdmol, segit teriteni. Ugyanakkor fe l -
het a sdtettol, a neszektol, a villdmldstdl, a mennyddrgestol, 
sot a kiildnbdzo hdztartdsi gepektol. Hajlamos arra, hogy elo-
lenynek tekintsen tdrgyakat. Beszeljunk vele a f elelmeirol, es 
minden esetben nyugtassuk meg. 

Jd szolgdiatot tehetnek az elkeseredett, riadt vagy diihds 
gyermek eseteben a csititd, gydgyitd, tanitgatd, dvd „vardzs-
monddkdk". 

A sird gyermeknek a kdvetkezdket mondjuk, mikdzben csik-
landozzuk: 

Sirds, nevetes, / Holnap lesz a bemenesi 
Kacagj, baba, kacagjdl / Soha el ne busuljdil 

Ha a gyermektol el akarunk venni vala-
mit, cserebe odanyujtunk egy mdsik 

tdrgyat, ezt mondogatjuk, amig oda 
nem adja: 

Cserebere, fogadom, / 
Tobbc vissza nem adorn! 

Ha meguti vagy megvdgja 
magdt a kisgyermek, akkor 
mondjuk, a f djd kezet/ldbat kdr-
becirdgatva: 

Gyogyulj seb, gyogyuljdl, / 
Fdjdalmat ne okozzdl! 
Aj, bdj, kecskehdj, / Ha 
meggyogyul, majd nem fdj. 

Mdr azokat a kdnyveket sze
ret i es igenyli, amelyek a kepek 
mellett rdvid szdveget (meset 
vagy verset) is tartalmaznak. Kb-



vetkezhetnek az „en-mesek". Ezek nagyon egyszeruek, es a 
gyerek mindennapjalrol, pontosabban a nap kiildnbdzo epizod-
jairol szolnak. A gyerek tudja, hogy az egyes szdm harmadik 
szemely mdgdtt o huzodik meg, es a meseben boldogan eli dt 
ujra mindazt, ami megtdrtent vele. 

A mesek segitsegevel vegig leliet kdvetni a nap erdekesebb 
esemenyeit, visszoutolva a gyermeket ert drdmdkre, fdjdal-
makra. 

SzWesen lapozgatja egyediil is kepeskdnyveit. Azzal, hogy a 
gyermek „olvassa" a kepeket, f elkesziil a kesobbi „igazi" olva-
sasra. Ebben a folyamatban segitsiink neki kerdesekkel: „Mit 
csindl ott hdtui az a kisf iu?", „Mi van a kezeben?" A kdnyvek 
nezegetese dital a gyermek emiekezete, megf igyelokeszsege 
fejiodik, szok'mcse boviil, valamint jelentosen javul az ossz-
pontositdsra void kepessege is. 

Ebben az eletkorban a gyermekek kedvelik az ismetlest, 
sokszor mdr elore tudjdk, mi kdvetkezik. A ritmus, a rim is 
segit abban, hogy kdnnyen megjegyezzek a szdveget, „bese-
gitsenek" az olvasdsba, vagy akdr dndlld olvasdst mimeljenek. 
Olvassunk nekik gyakran gyerekverseket, hallgassunk gyerek-
dalokat! 

Buzgdn es hosszasan lapozzdk a szep es reszletes illusztrd-
cidkat tartalmazo gyermekkdnyveket. Az un. bdngeszdkdny-
vek csak kepeket tartalmaznak, a sziilonek sajdt szavaival kell 
meselnie beloliik, igy minden alkalommal mds tdrtenet kere-
kedhet ki. Persze az is elofordulhat, hogy 
mindig pontosan ugyanazt 
es ugyanabban a sorrend
ben szeretne gyermekunk 
hallani, mert ez ad neki 
biztonsdgot es megero
sitest. 



A ket-hdrom eves gyermek 

Ha eddig nem tettiJk volna, most mdr mindenkepp alakitsuk 
ki a rendszeres esti mese szokdsdt, az elalvds megkdny-

nyitese erdekeben is. A meseolvasds hangulata, a szUlo kd-
zelsege megnyugtatja a gyereket, keretet ad a napnak. A 
gyermekek szeretnek aktivan reszt venni az olvasdsban: en
gedjuk nekik forditani a lapot, kivdiasztani a meset. Nem 
gond, ha sokadjdra olvassuk el ugyanazt a kdnyvet. Az sem 
baj, ha a gyerek nem ert meg azonnal mindent. A verses 
mesek, gyermekversek eseteben a jd ritmus es a rim gydnyd-
rusege is elegendo. 

Vdlasszunk igenyesen illusztrdit mesekdnyveket, engedjuk, 
hogy a gyermek a kepeket f igyelve kdvesse a meset, vagy, 
hogy alaposan szemiigyre vegye a kepeket. Ugyanakkor a f an-
tdzia es a valosdg meg dsszemosddik a gyermek szdmdra 
ebben a korban, ezert f igyeljunk reakcidjdra. Jd , ha tudjuk, 
hogy a gyermek, amit maga kepzel el a mesebol, az eppen any-
nyira ijeszto, amit meg el tud viselni. Egy rossz illusztrdcid 
vagy nemely mesef ilmek ijeszto kepsorai mely nyomot hagy-
hatnak a lelkivildgdban. 

Utazdshoz remek of let lehet egy-egy hangoskdnyv is. 

Segito kdnyvek 
A kisgyermek eleteben is vannak 
olyan pillanatok, amikor nehezsegek-
kel kell szembeneznie. Ilyen pelddul 
egy betegseg, a bdlcsi vagy ovikez-
des, a szobatiszta-
sdg, a kistestver 
sziiletese, vagy 
maga a dackor-
szak. Sokat 
segithetnek 
a szu-

24 



loknek a tdbbnyire szakemberek dital megirt mesekdnyvek, me
lyek a gyermekek nyelven, egy-egy tdrteneten keresztiil dol-
gozzdk fel az Ilyen elethelyzeteket, es nyujtanak megolddst a 
problemdk lekiizdesere. 

^yermekekrdl szCiioknek 
A sziiloknek, nagysziiloknek nem csak a gyermekkdnyvek vild-
gdban nehez eligazodni, ma mdr rengeteg kdnyv jelenik meg 
gyermekneveles temakdreben is. Fontos, hogy ezek kdziil 
olyat vdlasszunk, aminek gondolatvildgdval azonosulni tudunk. 
A hozzdnk illo kdnyv nem elbizonytalanit sziiloi mivoltunkban, 
hanem hozzdsegit minket ahhoz, hogy elegedett, kiegyensu-
lyozott csaidd legyiink. 

Ha nem tud donteni, kerjen segitseget a kdnyvtdrosoktdi, 
liogy az Onnek es gyermekenek megfelelo irodalmot kopjo 
kezhezi 

Zdrszo 

A hogyan az dibeli jdtekok egeszen nagydvodds korig elve
zetet jelentenek a kisgyermeknek, ugy az eddig haszndit 

kdnyveket is minden eletkorban ujra elovehetjiik, amig azt 
Idtjuk, hogy a gyermek szivesen nezegeti/olvastatja oket. 

Egyetlen nevelesi tanacsado irdsmu - igy ez sem - f ogal-
mazhat meg olyan aranyszabdiyokat, amelyek minden gyerek-
nel mukddnek es szavatoljdk a sikert, hiszen minden gyerek 
egyedi, minden csaidd mds es mds. Es igy van ez az olvasmd-
nyokkal is. Ne aggddjunk amiatt, hogy a gyereknek nem „jdn 
be" egy-egy kdnyv. Kesobb meg prdbdikozhatunk vele. De az 
fontos, hogy ismertessiik meg a gyermeket minel tdbbfele ol-
vasmdnnyal, kiildnbdzo mufaju szdvegekkel, kiildnbdzo stilusu 

illusztrdcidkkal, kiildnbdzo temdkkal, hogy beleldthasson 
a kdnyvek sokretu vildgdba, es megtaldlhassa benne azt, 

ami Igaian ohozzd szdi. A kdnyvtdr lehet az a hely, ahol 
ezt anyagi didozatok nelkiil megtehetjiik. 25 



Konyvajdnio 

Agocs I r isz: Kicsi, nagy Pozsonyi Pagony, 2012 
Alona, Frankel: Bilikdnyv Pozsonyi Pagony, 2017 
Axel Scheff ler: Pipp es Polli - sorozat Pozsonyi Pagony 
Bajzdth Mdria: I t t vagyok, ragyogokl - Nepmesekincstdr 1. Kolibri Gye-

rekkdnyvkiadd Kft., 2016 
Berg Judit: Maszat- sorozat Pozsonyi Pagony, 2015 
Eric Carle: A telhetetlen hernyocska, A keiekotya kameieon, Legelso 

kdnyvem a szdmokrdi, Legelso kdnyvem a formdkrdi, Legelso kdnyvem a szi-
nekrol, Pozsonyi Pagony, 2015 

Forrai Katalin: Eszterldnc Mora Kdnyvkiado 2014 
Forrai Katalin: Europai gyermekdalok 1., 2. Mora Kdnyvkiado 2013 
Forrai Katalin: Jdr a baba, jdr Mora Kdnyvkiado, 2015 
Groh Ilona: En elmentem a wdsarba - Ringatd-lapozok 1. Kolibri Gyerek-

kdnyvkiadd Kft., 2015 
Groh Ilona: Ringato- Szunnyadj, kisbaba Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 

2015 
Harcos Bdlint: Csupaszin oroszldn Pozsonyi Pagony, 2015 
Harcos Bdlint: Szof i-sorozat Pozsonyi Pagony 
J . Kovdcs Judit (szerk.) Kacagtatd-sorozat Mora Kdnyvkiado, 2015 
J . Kovdcs Judit (szerk.) Kerekito-sorozat, Mora Kdnyvkiado 

2015,2016,2017 
Kdrpdti Tibor: Puszi, nyuszi! Pozsonyi Pagony, 2016 
Kiss Otto: Allatos album Mora Kdnyvkiado, 2011 
Koszeghy Csilla: Bumburi-sorozat Pozsonyi Pagony 
Kun Fruzsina: Arcok Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 2012 
Kun Fruzsina: Formdk Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 2012 
Lovdsz Andrea (szerk.) Toppantos - Legkisebbek mondokds- es verses-

kdnyve, Cerkabella Kdnyvkiado, 2016 
Lukas-lapozdk- sorozat: Mit mond a bagoly?, Csillag, kis bardtom, Fo-

rognak a kerekek, Egy beka, ket tukdn, Aki bujt, aki nem, A hernyd vacso-
rdja Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft. 

Marek Veronika: Boribon sorozat Pozsonyi Pagony, 2015 
Marek Veronika: Kippkopp-sorozat Ceruza, 2015 
tAaname bubuc: Allatkarnevdl Csimota Kdnyvkiado, 2011 
Nagy bidna: Babageometria: Vonalak Mora Kdnyvkiadd, 2016 
Nagy Didna: Kdnnyu, nehez — Ellentetek kdnyve kicsiknek Csimota Kiadd, 

2016 
Nagy Didna: Babageometria: Formdk Mora Kdnyvkiadd, 2016 
Nyuldsz Peter: A baba bob - Babagombdc, Betuteszta Kiadd, 2016 

25 Nyuldsz Peter: A baba bob: Morzsa kutya Betuteszta Kiadd, 2016 



Nyuldsz Peter: Zsubattal Mora Kdnyvkiadd, 2011 
Palya Bea: Altatok Kolibri ^yerekkdnyvkiadd Kft., 2012 
Pap Kata: 1,2,3 - Szdmolds kdnyv kicsiknek Csimota Kdnyvkiadd, 2016 
Pap Kata: Nevetos, s\r6s, dmulds, morgds — Erzelmek Csimota Kdnyvki

add, 2017 
Pap Kata: Piros, sdrga, kek - 5z\r\ek - Kdnyv kicsiknek Csimota Kdnyvki

add, 2016 
Paulovkin Bogldrka: ElbujtamI -Guriga kalandjai Csodaceruza Bt. 2010 
Philip Waechter:^Apanap Pozsonyi Pagony, 2015 
Philip Wechter: En Pozsonyi Pagony, 2014 
Rotraut Susanne Berner: Tavaszi, nydri, oszi, teli Bdngeszo (sorozat) 
Takdcs Mari, Orszdczky Ildikd: Csiri-biri torna-tdr l.,2 Csimota Kdnyv

kiadd, 2013 

Zene es enek 
Forrai Katalin: Eurdpai gyermekdalok 1., 2. Mdra Kdnyvkiadd 2013 
Groh Ilona: Ringato - Hatvan magyar nepdal Kolibri Gyerekkdnyvkiadd 

Kft., 2016 
Groh Ilona: Ringato- Szunnyadj, kisbaba Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 

2015 

Palya Bea: Altatok Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 2012 

Mondokdk 
Forrai Katalin: Eszterldnc Mora Kdnyvkiadd 2014 
Forrai Katalin: Jdr a baba, jdr Mora Kdnyvkiadd, 2015 
Groh Ilona: Ringato - dibeli jdtekok, monddkdk, dalok Kolibri Gyerek-

kdnyvkiadd Kft., 2017 
J . Kovdcs Judit (szerk.) Kacagtatd-sorozat Mora Kdnyvkiadd, 2015 
J . Kovdcs Judit (szerk.) Kerekito-sorozat, Mora Kdnyvkiadd 2015, 2016, 

2017 
Lovdsz Andrea (szerk.) Toppantos - Legkisebbek mondokds- es verses-

kdnyve, Cerkabella Kdnyvkiadd, 2016 
Nyuldsz Peter: A baba bob: Morzsa kutya Betuteszta Kiadd, 2016 
Nyuldsz Peter: Zsubattal Mdra Kdnyvkiadd, 2011 
Lcpozok 
Agocs i r isz : Kicsi, nagy Pozsonyi Pagony, 2012 
Br'ic Carle: A telhetetlen hernyocska, A keiekotya kameieon, Legelso 

kdnyvem a szdmokrdi, Legelso kdnyvem a formdkrdi, Legelso kdnyvem a 
szinekrol, Pozsonyi Pagony, 2015 



Groh Ilona: En elmentem a vdsdrba - Ringatd-lapozok 1. Kolibri Gyerek-
kdnyvkiadd Kft., 2015 

Kiss Otto: Allatos album Mora Kdnyvkiadd, 2011 
Kun Fruzsina: Arcok Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 2012 
Kun Fruzsina: Formdk Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft., 2012 
Lukas-lapozdk- sorozat: Mit mond a bagoly?, Csillag, kis bardtom, Fo-

rognak a kerekek, Egy beka, ket tukdn, Aki bujt, aki nem, A hernyd va-
csordja Kolibri Gyerekkdnyvkiadd Kft. 

Nagy Didna: Babageometria: Formdk Mora Kdnyvkiadd, 2016 
Nagy Didna: Babageometria: Vonalak Mora Kdnyvkiadd, 2016 
Nagy Didna: Kdnnyu, nehez — Ellentetek kdnyve kicsiknek Csimota 

Kiadd, 2016 
Pap Kata: 1,2,3 - Szdmolds kdnyv kicsiknek Csimota Kdnyvkiadd, 2016 
Pap Kata: Nevetos, s\r6s, dmulds, morgds — Erzelmek Csimota Kdnyvki

add, 2017 
Pap Kata: Piros, sdrga, kek - Szinek - Kdnyv kicsiknek Csimota Kdnyvki

add, 2016 

Mese 
Axel Scheff ler: Pipp es Polli - sorozat Pozsonyi Pagony 
Bajzdth Mdria: I t t vagyok, ragyogok! - Nepmesekincstdr 1. Kolibri Gye-

rekkdnyvkiadd Kft., 2016 
Berg Judit: Maszat- sorozat Pozsonyi Pagony, 2015 
Marek Veronika: Boribon-sorozat Pozsonyi Pagony, 2015 
Harcos Bdlint: Csupaszin oroszldn Pozsonyi Pagony, 2015 
Harcos Bdlint: Szof i-sorozat Pozsonyi Pagony 
Koszeghy Csilla: Bumburi-sorozat Pozsonyi Pagony 
Marek Veronika: Boribon sorozat Pozsonyi Pagony, 2015 
Marek Veronika: Kippkopp-sorozat Ceruza, 2015 
Marianne Dubuc: Allatkarnevdl Csimota Kdnyvkiadd, 2011 
Paulovkin Bogldrka: ElbujtamI -Gurlga kalandjai Csodaceruza Bt. 2010 
Philip Waechter:/panap Pozsonyi Pagony, 2015 
Philip Wechter: En Pozsonyi Pagony, 2014 
Bilikdnyv Pozsonyi Pagony, 2017 
Csiri-biri torna-tdr 1. Csimota Kdnyvkiadd, 2013 

Bongeszok: 
Rotraut Susanne Berner: Tavaszi, Nydri, Oszi, Teli bdngeszo (sorozat) 

Naphegy Kiadd 

28 




