
 
 

A r any alm a mes ecs o p ort  

Mesefoglalkozás gyermekekkel és 

szüleikkel 

Szeretettel várunk minden 4 és 6 év közötti gyermeket, szüleivel 

együtt a mesék, a játék és a képzelet birodalmában! 

Aranyalma csoportunk abban segít, hogy a gyermekek szüleikkel együtt befogadó és alkotó 

módon egyaránt találkozhassanak a mesékkel és azzal a világképpel, melynek a mesék 

meghatározó részei.  

Ez a komplex világkép (melynek további részei a mondókák, népdalok, találós kérdések, 

szólások, népi játékok) egy olyan kapcsolati rendszert vázol fel, és helyez el minket benne, 

amelyben mindenki saját belső erőihez, legjobb képességeihez valamint a folyton változó 

világhoz való kapcsolódást találhatja meg. Célunk, hogy a gyermekek minél több 

kapcsolódási pontot fedezzenek fel önmagukhoz, az őket körülvevő fontos személyekhez, a 

világhoz.  

Hogyan lehetséges mindez? Az eredeti forrásokból származó népmesék, mondókák, dalok 

egy olyan tartományt nyitnak meg előttünk ahol rend van, és ahol minden rend szerint 

működik.  

Ide, ebbe a világba akarjuk visszavezetni a gyermekeket. A mesék gondolkodásbeli és 

viselkedésbeli mintákat és lehetőségeket nyújtanak, értő továbbadásuknak és 

meghallgatásuknak pedig gondolkodást átformáló ereje van. Ennek segítségét akarjuk 

használni abban, hogy a mesefoglalkozáson résztvevő gyermekek képességeikben, 

önbizalmukban megerősödjenek, és minél több új élményt és önmagukról való tudást 

építsenek be életükbe.  Ugyanakkor a gyermekek szüleikkel közös alkotó együttlétben vannak 

jelen a csoporton, így a szülő-gyermek kapcsolat a mese, játék és fantázia világán keresztül 

erősödik, abban a birodalomban, ahol a gyermek leginkább otthon van. 

A gyermekek 4 és 6 éves koruk között már jól értik és képesek követni a történeteket, 

amennyiben elegendő mesét hallanak. A mesehallgatás segít történetbe rendezni az 

eseményeket, ez a tudás pedig elvezet oda, hogy saját élettörténetüket (és másokét) is meg 

tudják majd fogalmazni, érteni. Örökbefogadott gyermekeknél különösen fontos, hogy 

egységes egészként lássa, értse és fogalmazza meg saját élettörténetét és majd el is tudja 

mondani azt, amikor neki fontos. Több mesében a szorult helyzetből való kiút a saját történet 

elmesélése után nyílik meg.  

A foglalkozáson használjuk a már általában ismert és biztonságos egyszerűbb szövegeket 

(mondókák, dalok) ill. a kevésbé ismert, rövidebb meséket, melyek nagyobb rálátást nyitnak 

az életünkre.  Játszunk saját testünkkel, játékok várnak a mese után, majd egyszerű 

alkotótevékenységben ragadunk meg egy-egy fontos dolgot az aktuális meséből. 

Az alkotásban melyet a szülőkkel együtt végzünk, még közelebb kerülünk a mesében megélt 

élményekhez, egymáshoz és önmagunk alkotó erőihez. 

Várunk mindenkit, aki kíváncsi arra, hogy mi is van az aranyalmában, és 

van bátorsága belépni a mesék birodalmába! 


