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Egy program a jövőért

Az Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Muravidéket és Horvátorszá-
got érintő Kárpát-medencei óvodafejlesztési program célja, hogy 
a határon túl a gyerekek minél korábbi életkorban elkezdjék a ma-
gyar nyelvet tudatosan, élményszerűen tanulni és rendszeresen 
használni. Számokban kifejezve azt tekintenék a program megál-
modói, megvalósítói és szervezői jó eredménynek, ha a jelenlegi 
48 ezer főről a programnak köszönhetően 60 ezerre növekedne a 
külhoni magyar óvodások száma. Ehhez el kell érni, hogy a vegyes 
házasságból származó gyerekek is nagyobb eséllyel kerüljenek ma-
gyar intézményekbe, ezzel is segítve a magyar identitásuk megtar-
tását. Mindez csak úgy érhető el, ha az óvodaépületek legalább 
olyan korszerűek, mint a többségi óvodák, valamint ha az óvoda-
pedagógusok tudása naprakész, és rendelkezésükre állnak magyar 
nyelven korszerű módszertani anyagok.

A fenti célok megvalósításának érdekében a magyar kormány 2016 
decemberében elindította a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programot. A kezdeményezés magában foglalja a célterületeken 
megtalálható óvodák, bölcsődék, kapcsolódó köznevelési intézmé-
nyek és környezetük építését, felújítását, továbbá az óvodapedagó-
gusok képzését, szakmai kompetenciafejlesztését és didaktikai to-
vábbképzését, az egészségügyi, sport- és rekreációs szolgáltatások 
fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és egy virtuális óvoda 
létrehozását is. Ez utóbbinak célja, hogy az oktatás színvonalának 
emelése érdekében, a magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek el-
sajátításához, továbbá a nemzeti identitás erősödéséhez oktatási 
segédanyagokat biztosítson könnyen elérhetően.
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Ebben a gazdag és jövőbe mutató programban kiváló együttműkö-
dő partnerekre talált a magyar állam a helyi pedagógusszerveze-
tekben, egyházakban és az érintett önkormányzatokban.

Első ütemben 2018 végéig legalább 70 új óvoda épül, több mint 
200 óvodát  bővítenek és felújítanak, valamint átadnak több mint 
1500 „Magyar Sarok” fejlesztő csomagot. 

A program második  üteméről 2017 októberében döntött a kor-
mány, ennek keretében 2019 végéig 77 új óvoda, bölcsőde épül, és 
több mint 200 intézmény újul meg: Erdélyben 54, a Felvidéken 11, 
Kárpátalján 10, a Vajdaságban és Ausztriában 1-1 új óvoda, illetve 
bölcsőde létesülhet. Emellett Erdélyben 50, a Felvidéken 95, Kár-
pátalján 59, a Vajdaságban 6, Muravidéken 1, Horvátországban 6 
intézmény újulhat meg.
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A pályázat

2018 tavaszán a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program két 
részfeladatból álló pályázatot hirdetett külhoni magyar óvodáknak 
és magyar tannyelvű óvodai csoportoknak, valamint az oda járó 
gyerekeknek. A pályázat célja volt összegyűjteni a Kárpát-medencei 
magyar óvodák legkedvesebb magyar meséit. A régiónként (Erdély, 
Kárpátalja, Felvidék, Horvátország és Muravidék, Vajdaság) nyertes 
pályázó óvodák és óvodai csoportok jutalma a mese alapján elké-
szített dekoráció volt, a második és harmadik helyezettek könyv- és 
játékcsomagban részesültek.
A pályázat második része az óvodások által készített rajzokból egy 
közönségszavazásos rajzverseny volt. A nyertes rajz készítője rajz- 
és kézműves eszközöket nyert óvodája számára.
A pályázat a kiválasztott mese indoklása mellett, a mesét feldolgo-
zó alkotásokat, az óvoda és környezete, a dekorálni kívánt felület 
bemutatását várta.
Határidőre összesen 94 óvoda küldött be pályázatot, közülük 15 
óvoda nyert díjat. Nem csak a legnépszerűbb mesékkel pályáztak 
az indulók, a nyertesek között alig van átfedés a mesékben, és volt, 
aki saját mesével pályázott!
Ez a kiadvány a nyertes pályázatokat mutatja be régiónként, tartal-
milag ízelítőt ad a beküldött pályaművekből, alkotásokból.
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1. Erdőcsinádi óvoda
Mese: Benedek Elek: A rózsát nevető királykis-
asszony

2. Felsőcsernátoni 2-es számú óvoda
Mese: A kerek kő című magyar népmese

3. Harcói óvoda, Lepke csoport
Mese: Jékely Zoltán: A három pillangó



Erdély
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Erdőcsinádi Normál Programú Óvoda 
Erdőcsinád

Benedek Elek: A rózsát nevető 
királykisasszony

Három falu (Marosjára, Kisillye, Erdőcsinád) gyerekei járnak ebbe az 
óvodába, egyetlen magyar csoportba, 21-es gyereklétszámmal, így 
együtt van kis-, közép- és nagycsoport. A gyerekek nagyon szeretik 
a meséket, főleg a népmeséket, de nemcsak azokat. Heti rendsze-
rességgel mesélek nekik, a meséket dramatizáljuk, majd bábszín-
házban eljátsszuk.
A fent említett mesét különösen szeretik a gyerekek, mivel fordu-
latos, tele van kalandokkal, izgalommal. Olyan problémahelyzetek 
elevenednek meg benne, melyek ritkák manapság, mégis haté-
konyan fejlesztik a gyerekek erkölcsi, morális gondolkodásmódját, 
empátiás érzéküket.

Óvónő: Demeter Katalin Márta
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2-es számú óvoda 
Felsőcsernáton

A kerek kő – magyar népmese

Csernáton község, melynek egy településrésze Felsőcsernáton, 
Sepsiszentgyörgytől északkeletre, a Bodoki hegységben, a Három-
széki-medence peremén, a Csernáton-patak két partján fekszik. 
Óvodánk az 1900-as években épült, 1973 szeptemberétől déli óvo-
daként működik mind a mai napig. Két csoport van, összesen 38 
gyermekkel. Mi, a kiscsoportos ovisok Katicabogár csoportja A ke-
rek kő című magyar népmesét választottuk.
Nyílt napot szerveztünk az óvodában, Együtt a mesék világában 
címmel, ahol sok szép magyar népmese hangzott el. A kis ovisok 
és szüleik örömmel vettek részt ezen a délelőttön, mindenki me-
sékkel készült, a szülők is elmondták kedvenc magyar népmesé-
jüket, felelevenítve gyermekkori élményeiket. Ez után feltettem a 
kérdést: „Az elhangzott sok mese közül, melyik a legkedvesebb?”. 
Kérdésemet néma csend követte, amikor is egy kis ovis megszó-
lalt: „Az a mese, ahol a kő gyémánttá változik!”. Mindenki szeme 
felcsillant, mert úgy éreztük, hogy ez a mese valóban mindany-
nyiunk szívéhez közel áll. A szülők mindennapi kemény munkával 
keresik meg a betevő falatot, kik a mezőn dolgozva, kik pedig a 
közeli városokban. Ha néha nagyobb pénzösszeghez jutnak, meg-
becsülik azt. A székely ember tréfája mind a mai napig eleven. 
Az itt élők elutasítják a kapzsiságot, a becsületes munka jellemzi 
mindennapi életüket. 

Óvónő: Ráduly Judit
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Harcó Normál Programú Óvoda

Jékely Zoltán: A három pillangó

A település 300 lélekkel Mezőpanit község legkisebb faluja. Itt már 
csak óvoda működik, 11 beiratkozott gyerekkel, az iskolásokat isko-
labusszal szállítják a központi iskolába.
A csoport összetétele vegyes, magyar és roma gyerekekből áll, a 
neve Lepke, mivel az egyik kedvencünk Jékely Zoltán: A három pil-
langó című meséje, ami nagyon illik a mi kis óvodánkra. Ebben az 
óvodai csoportban, akár a pillangók, akik nem hagyják el egymást, 
én is ragaszkodom mindegyik gyerekhez, és ezt szeretném átadni a 
gyerekeknek: egy csapat vagyunk, származástól függetlenül.
A faluban kevés a fiatal, és alacsony a gyerekvállalási kedv, csak a 
roma családokban születik kettőnél több gyerek. Így a csoportunk 
nagy része hátrányos helyzetű családból származik. Az óvoda az a 
hely számukra, ahol egy csodavilággal, a mesék világával találkoz-
nak, tele színekkel, játékokkal, érdekes felfedezések tárházával. 
A csoporttevékenységek során arra törekszem, hogy a gyerekek el-
feledjék, kinek mi a származása, milyen környezetből érkezik, hogy 
közösséggé váljanak. Ebben nagy segítségemre vannak a mesék, 
drámajátékok, népi gyerekjátékok, közösségfejlesztő játékok. A já-
ték nyelve minden gyerek számára ugyanaz, és az öröme felszaba-
dítja őket, s ez által elfogadják egymást.
Jékely Zoltán: A három pillangó című meséje a gyerekek kedven-
cévé vált, nagyon szeretik hallgatni és előadni. Így a meseválasztás 
nem volt nehéz, a szülők is örömmel fogadták, és kíváncsian figyel-
ték az előkészületeket, munkafolyamatokat, megcsodálták a kész 
alkotásokat.

Óvónő: Barabási Ibolya
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1. Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán  
Alapiskola és Óvoda
Mese: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

2. Borostyán óvoda – Lelesz
Mese: Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

3. Köbölkút – Süni csoport
Mese: Bálint Ágnes: Mazsola



Felvidék

23



Mikszáth Kálmán Alapiskola és Óvoda 
Ipolyvarbó

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Az ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Alapiskola és Óvoda a környékünk 
egyetlen magyar tanítási nyelvű óvodája. Hatévnyi kényszerszünet 
után idén ősszel nyitotta meg újra kapuit. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy sikerült az édesanyákat meggyőznünk arról, hogy gyermekük 
a legjobb nevelést az anyanyelvén kaphatja. 
Az ipolyvarbói óvodásaink, a Pintyőkék, vegyes csoportot alkot-
nak, így a kicsik rácsodálkozhatnak a nagyobbak ügyességére, s a 
nagyok segítik a kisebbek beilleszkedését. A meseválasztásnál fi-
gyelembe kellett vennünk az életkori sajátosságokat. A 2-3 évesek 
szókincsének terjedelmi korlátai még nehezítik a hosszabb, bonyo-
lultabb mesék megértését. Hozzájuk az egyszerűbb szerkesztésű, 
ismétlődő szövegrészeket tartalmazó mesék állnak a legközelebb. 
Fontosak számukra a ritmikus ismétlődések, érdekes szófordula-
tok, fokozó szavak és párbeszédek. Ezért esett A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című mesére a választás. A témája azonnal felkeltette 
a gyermekek érdeklődését, és hamar a kicsik kedvence lett. Régi 
nyelvezete miatt élvezetes volt mesélni, és a gyermekek figyelmét 
is teljesen lekötötte. Már a második alkalommal együtt mondogat-
tuk a kiskakas híres mondókáját: „Kukurikú, török császár, add visz-
sza a gyémánt félkrajcárom!”.
Humoros elemei miatt még inkább szeretik hallgatni, és maguk el-
mondani a legkedvesebb részüket, és ez minden egyes alkalommal 
nagy nevetéssel zárul: „Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, 
hadd tegyem ide a bő bugyogóm fenekébe”, „Ereszd ki begyem a 
darázst, hadd csípje meg a farát…”.
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A meséhez közösen síkbábokat készítettünk, ezáltal mindenki be-
kapcsolódhatott a dramatizálásba. A szegény asszony, a kiskakas, 
a török császár, a szolgáló, a szemétdomb, kút, kemence, méhkas, 
kincseskamra mind megelevenedtek előttünk. A mesemondást irá-
nyított kérdésekkel segítettük „Mi történt azután?”, s az esetleges 
hibás kifejezéseket mintaadással javítottuk. A mese hallgatása és 
a bábozás során még a gátlásos, halk szavú gyerekek is szívesen 
vállalkoztak bármelyik szerepre, s az egész csoport nagyon élvezte 
a közös játékot.

Óvónő: Mgr. Bojtos Beáta
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Borostyán óvoda 
Lelesz

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

A felvidéki terület egyik legkeletibb óvodája a leleszi, immár több mint 
70 éve működik. Az óvodánk, annak gyerekei, szülei és óvodapedagó-
gusai által választott mese Fazekas Annától az Öreg néne őzikéje.
A szívünknek kedves történet több szempontból is fontos monda-
nivalót hordoz a felnövekvő generáció számára. Ez a mese külön 
magyarázat nélkül képes a gyermekekben az állatok iránti tisztele-
tet kialakítani, emellett mintát kapnak egymás elfogadására, meg-
becsülésére. Választékos nyelvezetével a kicsik aktív, illetve pasz-
szív szókincsét is hatékonyan fejleszti. Szükségesnek tartjuk, hogy 
színesítsük gyermekeink képzeletvilágát, mert a sok  televíziónézés 
egyre szegényesebbé teszi fantáziájukat. Nem tudják a meséket 
maguk előtt látni, és így a mesehallgatás élvezhetetlenné válik szá-
mukra. Az Öreg néne őzikéje története békét áraszt, a gyermekek 
hallgatása közben megnyugszanak, szinte lecsendesedik körülöttük 
a világ. Dallamos nyelvi megformáltságával könnyen hallgatható, 
tanulható és tanítható. Vidéki óvodaként törekszünk arra, hogy az 
óvodásainkat megismertessük az őket körülvevő természettel, an-
nak csodás, minden évszakban fellelhető szépségeivel.
A nevelési év folyamán több ízben projektnapot szervezünk, ahol 
jó kedélyű túrák során ismerkedünk a természettel és az erdei őzek 
életével, etetésükkel és azzal, hogyan tartsuk tiszteletben a szá-
mukra szükséges területet. Fontos számunkra, hogy ezt a szemlé-
letmódot átadjuk gyermekeinknek.

Óvónő: Papp Kinga
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Óvoda 
Köbölkút

Bálint Ágnes: Mazsola 

Nem kellett sokáig töprengeni a mese kiválasztásán, hisz van egy 
könyv, tele mesékkel, mely évek óta társul szegődött a Süni cso-
portos gyermekek mindennapjaihoz. Ez pedig nem más, mint Bálint 
Ágnes: Mazsola című könyve.
Az óvó nénik és a gyermekek közös kedvence Mazsola, a szeleburdi 
kismalac, akinek a történeteit gyakran felolvassuk. A gyermek érze-
lemvilágához nagyon közelinek tartjuk ezeket a meséket, mert köz-
vetítik mindazokat az értékeket, amelyeket mi is fontosnak tartunk. 
A kicsik azért is szeretik, mert a történetek által saját életükre ismer-
hetnek, örömeiket, bánataikat hallhatják viszont a kismalac sorsában, 
újraélhetik őket, így gazdagodik belső világuk és fejlődik jellemük.
Az óvodánkban minden évben megrendezzük a Tök jó napot, 
amikor tökből alkotunk, készítünk el szebbnél szebb figurá-
kat. Elmaradhatatlan ilyenkor, hogy elkészítsük Mazsola és Ma-
nócska tökházikóját és a pöttöm Mazsolát. Így ez az aprócska 
kismalac mindjárt szeptemberben igazi társul szegődik a gyer-
mekekhez, megismerik őt, megtudják, hogy kerül a tökházikó-
ba, és hogyan tanulja meg Manócskától, hogyan kell viselkedni, 
problémákat megoldani. A mesékből az is kiderül, hogy ennek a 
csöppnyi malacnak épp az a vágya, mint a legtöbb kisgyermek-
nek, hogy valaki szeresse őt, és csakis körülötte forogjon a világ.  
A rövid mesék mind egy-egy tanulságos kalandot mesélnek el, 
ezeket a gyermekek könnyen megértik, hisz pont azt mondják ki, 
amit a gyerekek is szoktak – „nem akarok lefeküdni”, „nem akarok 
mosakodni”, „nem akarok most segíteni” – és mindez a gyermeki 
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lélekhez közeli humoros és jókedvű formában. A mesék szereplői 
Mazsola, Manócska, Fülöpke, Varjú bácsi és Tádé mind a gyerme-
kek kedvencei. 

Óvónő: Balogh Renáta
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1. Kopácsi óvoda – bellyei Gerle óvoda  
tagozati óvodája
Mese: Kopácsi mese – Írták: kopácsi gyerekek

2. Gerle óvoda – Várdaróc
Mese: Arany László: A kiskakas gyémánt 
 fél krajcárja

3. Dobronaki Katicabogár Óvoda
Mese: Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje



Horvátország és 
Muravidék
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Gerle óvoda Bellye Kopácsi tagozata 
Kopács

Kopácsi mese – írták a gyerekek

„Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.” (Weöres Sándor)

A jó pedagógus mottója lehet ez az idézet, hiszen minden gyermek-
ben ott van a „létra”, és rajtunk, felnőtteken, pedagógusokon múlik, 
hogy tényleg az égig vezessen.
A gyerekekkel együtt sokat mesélünk és kitalálunk új meséket, így 
jött létre ez is, amit most választottunk. Nagyon közel áll hozzánk, 
már generációk óta végigkísér bennünket, nálunk játszódik, ismert 
helyszíneken, így könnyű beleélni magunkat, és egy mese minden 
eleme megtalálható benne. Horvátországban élünk, Eszék-Baranya 
megyében. Óvodánk Baranya legdélebbi részén található, a Duna 
és a Dráva között, a Kopácsi Rét Természetvédelmi Park területén.

„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé 
válunk, amíg azt elérjük.” (Márai Sándor)

Óvónő: Ruzsicska Ilonka
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Gerle óvoda 
Várdaróc

Arany László: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja

Óvodánk falusi óvoda, így a gyermekek egy része a családban talál-
kozik a népi hagyományokkal, melyeket igyekszünk az óvodai élet 
mindennapjaiba is szervesen beilleszteni. Gyökereink ezekből az 
értékekből táplálkoznak.
Kis falunk régi hagyományainak egyik kiemelkedő eseménye a far-
sangzáró ünnepség, a farsangi időszakot lezáró jelmezes felvonulás, 
a kakasütés. Óvodásaink minden évben kiskakasoknak öltözve részt 
vesznek a rendezvényen. A tradíciónak köszönhetően ez az időszak 
az óvoda életében is jelentős szerepet tölt be. Az ünnepségre való 
felkészülés az óvodában már két héttel korábban elkezdődik, és ez 
magában foglalja a jelmezkészítést, a hagyományhoz kapcsolódó 
kézműves foglalkozásokat, mondókák, énekek gyakorlását. 
A foglalkozásokon számos mese elhangzik, mégis a A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja mind közül a kicsik egyik legkedveltebb története. A gye-
rekeknek a mese egyet jelent a kakasütéssel, az ott megélt élmények-
kel, jókedvvel és vidámsággal. Mindig nagyon jól szórakoznak a mese 
egyes részein, mint a „a begye mind kieresztette a darazsakat, azok 
jól megcsipkedték a török császár farát”. A mese befejező része is a 
kedvencek közé tartozik, amikor a kiskakast bezárják a kamrába, és ezt 
mondja: „Szídd fel begyem a sok pénzt, szídd fel begyem a sok pénzt…”.
A gyerekek nagy örömmel rajzolták le a számukra legérdekesebb 
részletet a meséből.

Óvónő: Berki Betilija
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Katicabogár Óvoda 
Dobronak

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

Az óvodánkban a könyvessarokban különböző meséskönyvek sora-
koznak. A gyermekekkel együtt több magyar könyvet átlapoztunk, 
hogy választhassunk egy közöset, amelyik mindegyikünk tetszését 
elnyeri. A könyvek közt ott volt az Öreg néne őzikéje verses mese 
is. Nehezen ment a választás, mert sok kedves mesénk van. Történt 
azonban, hogy egy napon az egyik nagymama, amikor bejött az óvo-
dába meglátogatni az unokáját, kezébe vette az Öreg néne őzikéjét, a 
gyermekek pedig körbeülték őt, és áhitattal hallgatták a felolvasását.
Mi, óvodapedagógusok pedig rájöttünk, hogy itt az ideje megis-
merkednünk ezzel a mesével, ami oly sokak gyermekkorát végig-
kísérte. A történetet olvasva felnőtt fejjel rájöttünk, hogy a könyv 
mondanivalója mindazt tartalmazza, amit a mai világban sokaknál 
hiányolunk a családi nevelésben. Ez a mese lehetőséget ad olyan 
emberi értékek megbeszélésére, mint a másokkal való törődés, az 
együttérzés, a szeretet fontossága, a kedvesség, a természet meg-
becsülése, az állatok tisztelete. 
A könyv tartalma kötődik a jelenlegi témakör-foglalkozásainkhoz, 
ami „a kedvenc állatom”. Így a könyvessarkon kínálkozó könyvek 
közül az őzikés meséskönyvre esett a választásunk.
A meséhez kapcsolódva kirándulni mentünk a közeli erdőbe, ahol 
az egyik apuka, aki erdész, az erdei állatok gondozásáról mesélt a 
gyerekeknek, szülőknek egyaránt. 
A Fazekas Anna meséje így sokak kedvence lett. Az egyszerű, fülbe-
mászó rímek kitörölhetetlenül emlékezetünkbe vésődtek.

Óvónő: Varga Edit

46



3.
 h

el
ye

ze
tt

47



48



3.
 h

el
ye

ze
tt

49



50

1. Beregszászi 10-es számú óvoda  
Méhecske csoportja
Mese: Miró Anna Dorka: A gólya és az egér

2. Haranglábi Aprajafalva Óvoda
Mese: Jékely Zoltán: A három pillangó 

3. Mesevár Óvoda – Palágykomoróc
Mese: Piroska és a farkas



Kárpátalja
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10-es számú óvoda 
Beregszász

Miro Anna Dorka: A gólya és az egér

Az óvoda Méhecske csoportjába járó gyerekek nagyon szeretik a 
meséket, egyik kedvencük A gólya és az egér. Azért szeretik, mert 
a főszereplő gólyát könnyen el tudják képzelni, hiszen óvodánk ud-
varán évekkel ezelőtt egy magas kéményre fészket rakott egy gó-
lyapár. Évről évre 2-3 fiókát nevelnek fel. 2014-ben történt, hogy az 
egyik fióka kiesett a fészekből. Később felépült ugyan, de a sérült 
szárnya miatt repülni nem tud. A gondoskodásnak köszönhetően 
idővel összebarátkozott az óvodásokkal. Minden reggel Kelep Áb-
rahám, így neveztük el a gólyát, fogadja elsőnek a gyerekeket. A ki-
csik megtanultak gondoskodni Ábrahámról. Nagy örömmel visznek 
neki gilisztát és halat. Ezért van, hogy óvodásaink szeretik a gólyás 
verseket, meséket és körjátékokat. A gólyánk segít abban, hogy a 
gyerekek megtanulják szeretni és tisztelni az állatokat. Egy-egy ün-
nepkör alkalmával az óvodánk dekorációjában is megjelenítjük az 
állatokat.

Óvónő: Szkáza Éva
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Aprajafalva Óvoda 
Harangláb

Jékely Zoltán: A három pillangó

A három pillangó az óvoda Pillangó csoportjának az egyik legkedve-
sebb meséje, szívesen mesélik és játsszák el a foglalkozásokon.
A mese főszereplői a három pillangó: a piros, a fehér és a sárga. 
Számos mondanivalója van a történet minden egyes mozzanatá-
nak. Szívesen alkalmazzuk a foglalkozásokon, ahol a különböző szí-
nű, de azonos sorsú pillangók mindig az éppen aktuális témában 
szerepelnek. A gyerekek nagyon élvezik, amikor játékos formában 
számolják a pillangókat, vajon megvan-e mindegyik; vagy éppen 
az időjárás, az élő és élettelen természet jelenségeivel foglalkoznak 
a kis pillangók segítségével. Például meghatározzák, mely évszak 
lehet az, amikor esik az eső, aztán hirtelen kisüt a nap, röpködnek 
a pillangók, nyílnak a virágok. A „varázsszavak” használatával kérve, 
kijelentve, megállapítva, szívesen eljátsszák az egyes szerepeket. 
A kézimunkák és rajzok kifogyhatatlan forrása ez a mese nálunk.
A legfontosabb mondanivalója, hogy a ritka, hűséges barátság egy 
olyan bensőséges kapcsolat, amely ha kialakul, példátlan hűséget 
és szeretetet tud kovácsolni. A barátság, a szeretet és az összefo-
gás pedig lehetetlennek tűnő dolgokra is képessé tehet minket. Ha 
nehézségek támadnak az életünk során, akkor sem szabad cser-
benhagynunk egymást. Segítenünk kell a másikat, még ha le is kell 
mondnunk  valamiről a bajbajutott javára, soha nem önös érdekein-
ket kell néznünk és képviselnünk.
A haranglábi Aprajafalva Óvoda Pillangó csoportjának kis tagjai ezt 
elhiszik, és szívesen idézik fel újra és újra A három pillangó részle-
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csoportban mindannyian kis pillangók vagyunk! 

Óvónő: Baranyi-Halász Éva
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Mesevár Óvoda 
Palágykomoróc

Piroska és a farkas

A Piroska és a farkas az egyik legismertebb és legtöbbet feldolgo-
zott mesék egyike, melynek múltja igen régre nyúlik vissza.
Mi, a palágykomoróci Mesevár Óvoda óvónői és a szülői tanács tag-
jai, azért választottuk ezt a mesét, mert közös véleményünk, hogy a 
gyerekek egyszerűen nem győznek betelni vele. Akár itt, az óvoda 
falai között, akár otthon, az anyukák ölében, nagy odafigyeléssel, 
érdeklődéssel, kíváncsian nézik és hallgatják a Grimm testvérek ál-
tal világhírűvé vált klasszikus mesét. A szórakoztatás mellett fontos 
erkölcsi tanulságokat is megtanít a gyerekeknek, hiszen olyan élet-
helyzeteket mutat be egy elképzelt világban, ahol a hősök elnyerik 
jutalmukat, a vadász közbelépésének köszönhetően a jó megmene-
kül, a gonosz pedig méltó büntetést kap. 
Ezzel a mesével a gyerekek megértik, hogy rossz dolgok bárkivel meg-
történhetnek, nincs teljes védelem az élet kihívásaival szemben. A kis-
lányok bajba keveredhetnek, ha nem vigyáznak magukra, még akkor is, 
ha a jó szándék vezeti őket. A mese tanulsága segítheti a kicsiket, hogy 
könnyebben elkerüljék a valóság által ejtett sebeket. A gyermekeinket 
nem óvni kell mindentől, hanem lehetőséget adni számukra, hogy fo-
kozatosan felépítsék a saját védelmi rendszerüket. A mese hallgatása 
közben tanulnak, elemeznek, döntéseket hoznak, fejlődik a személyi-
ségük. Arra használjuk a mesét, hogy a fontos erkölcsi tanulságokat 
a gyerekek élményszerűen átéljék, és épüljenek belőle. A mese ezért 
nélkülözhetetlen és elmaradhatatlan a mindennapjainkból. 

Óvónő: Kótyuk Diána
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1. Tóbai Óvoda – magyarcsernyei Petőfi Sándor 
Általános Iskola kihelyezett tagozata
Mese: Petrolay Margit: Erdei kalács

2. Százszorszép óvoda – Kispiac
Mese: Tündérszép Ilona és Árgyélus – népmese

3. Csiribiri óvoda – Pecesor
Mese: A kis gömböc – magyar népmese



Vajdaság
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Tóbai óvoda 
Tóba

Petrolay Margit: Erdei kalács

A mi legkedvesebb történetünk Petrolay Margit Palócföldi mesék 
című könyvéből az Erdei kalács mese. A gyerekekhez közel áll, mert 
állatok szerepelnek benne, de ott van benne az erdei pásztor nagy-
apó is. Kedves unokája is megjelenik a mesében, akivel a gyere-
kek azonosulni tudnak. Sok a párbeszéd benne, könnyen el is lehet 
játszani, és a mese végén megmutatkozik az a gyermeki naivitás, 
amely az óvodáskor velejárója. A történetben találkozunk a nép-
mesék állandó fordulataival is, amelyet a gyerekek nagyon kedvel-
nek. Ez is úgy indul, mint a legtöbb népmese: hol volt, hol nem volt. 
Megjelenik benne a hármas szám: az unoka három ajándékot kap 
a nagyapától: mogyorót, tollat és végül az erdei kalácsot. Ezeket az 
ajándékokat a Réz-erdőből, az Ezüst-erdőből és az Arany-erdőből 
viszi haza nagyapó.
A mese érdekes, humoros, és ami a legfontosabb, leköti a gyere-
kek figyelmét. Legelőször lerajzoltuk a mesét, a szereplőket ki-ki 
amilyennek látta, elképzelte. Uzsonnáztunk „madárlátta” kenyeret. 
Színeztünk papírból kivágott „kalácsokat”, és végül gyurmáztunk. 
Elkészítettük az erdei kalácsot színes tésztákból.

Óvónő: Fazekas Ildikó
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Százszorszép óvoda 
Kispiac

Tündérszép Ilona és Árgyélus

Miért a Tündérszép Ilona és Árgyélus mesét választottuk? Mert el-
varázsolja a gyermekeket, hat rájuk. Mindig más-más részletéhez 
nyúlunk, ha élethelyzeteket szeretnénk megmutatni, megközelíteni.
Ez egy sokszereplős mese, a mesék helyszínei is széles skálán mo-
zognak, bejárhatjuk általuk a teljes mesevilágot. Legfontosabb üze-
nete számunkra, hogy „ne aludj el”, élethelyzeteidben legyél éber, 
mert csak így érheted el a célod. Fontos a hűség, a bátorság, a ki-
tartás, valamint a tisztelet és a furfang is. Ezek olyan erkölcsi tanítá-
sok, amelyeket a meséből megismerhetnek, megérthetnek, megél-
hetnek a gyermekek. A szöveghez fűzött játékok elmélyítik bennük 
a fenti értékeket, hisszük, hogy ezek beépülnek, és majd a későbbi 
élethelyzeteikben működnek bennük. Olyan ez, mint a tarisznyá-
jukba tett hamuban sült pogácsa, falatozhatnak belőle útjuk során.

Óvónő: Ábrahám Edit

70



2.
 h

el
ye

ze
tt

71



72



2.
 h

el
ye

ze
tt

73



Csiribiri óvoda 
Pecesor

A kis gömböc

A Csiribiri óvoda Pecesoron működik. A helyiség egy Óbecséhez 
tartozó kis falu a Vajdaságban, lakossága mindösszesen 200 lelket 
számlál, akik többségében mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
foglalkoznak. Az óvodai csoportba hat gyermek jár, akikkel egy 
óvónő foglalkozik. A csoportba járók mindannyian magyar anya-
nyelvűek, akik a foglalkozások során és a családban is anyanyel-
vüket használják. Közel állnak hozzájuk a népmesék, mert ezek 
sajátos nyelvezetükkel és témáikkal egy ismert világ apró csodáit 
jelenítik meg.
A kis gömböc című magyar népmesére azért esett a csoport vá-
lasztása, mert egy olyan világot tár eléjük, amelyben otthonosan 
mozognak, hiszen a kapáló nép, a kis kondás a vonuló kondával és a 
disznótorok a mindennapjaik részét képezik. Akár a falura is tekint-
hetünk egy kis vagy akár nagy gömböcként is, mely magával ragadja 
és befogadja az oda érkezőket, az arra járókat. És ez a település, az 
otthonunk, nagyon nagy hangsúlyt helyez az anyanyelv ápolására, 
a hagyományok megtartására, és ezzel együtt biztosítani próbálja 
a gyermekek és szüleik számára a szülőföldön való megmaradás és 
boldogulás lehetőségét egyaránt.

Óvónő: Szloboda Szőnyi Karolina
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