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Tisztelt Szülők,
Kedves Picurkák!
Olvasni jó!!!
Hiszem, hogy az olvasás nemcsak a technika elsajátítását
jelenti, hanem sokkal inkább a leírt, olvashatóvá tett információk
befogadásának képességét. Megtanulni olvasni nemcsak kell, de
szükséges minimum ahhoz, hogy hozzáférjünk a befogadandó
információkhoz. A Könyvtárpártoló Alapítványnak ez a most kézbe vett
Mesélj nekem! babakönyv-csomagja mindenek előtt két dolgot szolgál; az
egyik a könyvhöz szoktatás lehetőségét, a másik a technika elsajátításának első
lépéseihez segítséget.
Tisztelt Szülők!
Kérem, éljenek a lehetőséggel, gyermekeik kezébe adjanak könyveket. Ne féljenek
attól, hogy a kicsi megharapdálja, esetleg megtépi a kézbe vett olvasmányát, az a
fontos, hogy Önök közben mindig beszéljenek a kicsikhez, ezzel is éreztetve, hogy
összefüggések vannak a beszéd és a leírt dolgok között. A folyamatos beszéd, mese és
egyéb olvasmányok megismertetésével elérik, hogy a kicsinyek értelmének
nyiladozásával egyre többet kérjék saját maguk azt, hogy olvassanak nekik, s
maguk is igényeljenek megtanulni olvasni. Ha ezt megteszik, olvasóvá
nevelték gyermekeiket!
Ti pedig kedves Picurkák!
Korotoktól függően nyálazzátok össze, tépjétek szét, nézegessétek,
majd olvassátok érdeklődéssel a kis csomagban, s a
későbbiekben kezetekbe kerülő könyveket!
Siklósi István,
Mezőberény város polgármestere

1989 óta a mezőberényi Könyvtárpártoló Alapítvány tevékenységében kiemelt
szerepet kap az olvasásnépszerűsítő, az olvasáskultúra fejlesztését célzó alkalmak,
hiszen az írni-olvasni tudás, az olvasási készség, olvasásmegértés fejlesztése minden
korban alapvető fontosságú. Az alapítvány által életre keltett Mesélj nekem! sorozat évek
óta a mesék megszerettetését, a mese(b)irodalom és az olvasás népszerűsítését helyezi
középpontba sikeresen a 3-10 éves kisgyermekek körében. Régi vágyunk, hogy
fiatalítsunk: a 3 év alatti korosztályt is megszólítsuk és könyvtárunkba hívjuk. A babacsomaggal, a könyvkelengyével ez megvalósul: ALAPítványunk alapot nyújhat az
olvasóvá neveléshez városunkban.
A 'Mezőberény város lakosságának kulturális esélyegyenlőségéért' elnevezésű NEA
pályázatunk által álmodtuk meg a Mesélj nekem! babakönyv-csomagot, melynek
segítségével minden másfél-két éves mezőberényi gyermek rendelkezni fog saját
képeskönyvvel, lapozóval, mondókás könyvvel. Kiadványunkkal igyekszünk röviden
bemutatni ezen korosztály életkori igényeit, a mondókázás fontosságát, valamint
könyvválogatásunkkal szeretnénk kaput nyitni a könyvek birodalmába.
Reméljük, hogy csomagunk által az apróságok és szüleik kedvet kapnak a
mondókázásra, ölbeli játékokra, mesékre és az olvasás színes világára!
Kis Adrienn, a Könyvtárpártoló Alapítvány kuratóriumi elnöke

A csecsemővel
való kommunikáció hatékony eszközei
a különböző hangok, az éneklés, a zene, a
bölcsődalok, az ölbeli játékok, a ritmikus
mondókák és mozgások. Amikor a gyermek segítséggel már
tud ülni, tapsoltathatjuk, csiklandozhatjuk. Amikor már
biztonságosan ül, következhetnek a döcögtetők, a höcögtetők és
lovagoltatók. Mondókát mondhatunk akkor is, amikor feláll (Áll a baba,
áll), amikor elindul (Jár a baba), amikor leül (Sétálunk, sétálunk) és
guggolni (Ég a gyertya, Nyuszi ül a fűben) tud. A mondókák, ringatók,
lovagoltatók elsősorban érzelmileg hatnak a gyermekre, erősítve a szülő-gyermek
kapcsolatot. A mondókáknak ugyanakkor fontos szerepük van az anyanyelvi és zenei
nevelésben, a koncentrálóképesség, memória, mozgáskoordináció és testtudatosság
fejlesztésében. Egyéves korban a mondókák mellett a versek is esztétikai élményt
nyújtanak – ekkor még nem irodalmi, hanem zenei élményről beszélhetünk.
A kisgyermek első éveiben figyel fel környezete tárgyaira, többek között a könyvekre.
Még nem tudja, mire valók, játszik velük, tépdesi őket. Amikor már tárgyak után nyúl,
adjunk kezébe képeskönyvet. Kétévesen már képes megfelelő módon bánni velük, és
szívesen lapozgatja ezeket.
A lapozgatókban, leporellókban olyan tárgyakról találunk egyszerű vonalakkal
megrajzolt képeket, amelyek körülveszik a gyermeket. Ezekben a könyvekben a
tárgyak, állatok más színben vagy eltérő formában is megjelenhetnek, mint a
valóságban. Az ismeretlen tárgyakat ábrázoló képekre is felfigyel, megtanulja a
nevüket, és rögzíti a szavakat, ami az “én is tudom” örömét nyújtja számára, segítve a
világ megismerését, felfedezését, az összefüggések megértését és egyben az éntudat
kialakításának lényeges mozzanata. Így válnak a leporellók az auditív és vizuális
memória fejlesztésének eszközévé, hozzájárulva a beszédértés és a szókincs
fejlesztéséhez is.
Mesélhetünk a beszélni még nem tudó másfél éves gyermeknek is. Ha a gyermek nem
is érti a teljes szöveget, az ismerős kifejezések mentén megfejti a történetet. Kéthároméves korban gyermek- és kisállat történeteket mesélhetünk. A kétéves
gyermeket egy mese kapcsán nem annyira a tartalom köti le, mint inkább a mese
hangzása és a felnőttel való kapcsolat fenntartása. Fontos, hogy ekkor a mesében még
ne legyen gonosz szereplő, akadjanak viszont a gyermek számára ismerős elemek.
Ebben az életkorban szívesen hallgat olyan történeteket, amelyeknek ő vagy egy hozzá
hasonló gyermek van a középpontjában. Minél részletesebbek a hétköznapi
történetek, annál jobban tetszenek neki. Ekkor még nem a varázslatosat, hanem az
ismerős dolgokat várja.
dr. Kádár Annamária pszichológus

A köszöntő teljes szövege megtalálható a
konyvtar.mezobereny.hu/babacsomag_koszonto oldalon.

Megmásztam öt hegyet:
-egy dundit
-egy keskenyet,
-egy magasat,
-egy ékeset,
- és egy icipicikét.
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FecsegŐ nevelŐ

.

Logopédusként tanúja vagyok annak, hogy a gyermekek mennyire
eltérő tempóban veszik birtokba az anyanyelvünket. A beszéd
megindulása, fejlődése összetett folyamat, melyet sok tényező befolyásol.
Egy azonban biztos: nagy előnyt jelent, ha a szülők, nagyszülők rendszeresen
énekelnek, verselnek, mesét olvasnak gyermeküknek!
Hasznos ez abban az esetben is, ha a „nagykönyvben megírtak szerint” zajlik a
beszédfejlődés, de segítséget nyújthatnak a mondókák akkor is, amikor azzal a
jelenséggel találkozik a szülő, hogy a mondatalkotás kezdetén gyermeke nem
folyamatosan beszél, hanem szókapcsolatokat, szavakat, szótagokat ismétel. Ez sok
gyermeknél megfigyelhető. Oka lehet, hogy gyorsabban szeretne beszélni, de ezt a
beszédszervek motorosan még nem képesek kivitelezni. Előfordulhat az is, hogy a
szókincs fejletlensége miatt történik ez: nem találja a megfelelő szót, ezért ismételgeti az
előzőt. Ilyenkor a legfontosabb a türelem, a sok együtt töltött idő, a közös játékok,
mondókázások, éneklések. A rím, a ritmus, a dallam támaszt nyújt a gyermeknek,
segíti őt a beszédszervek ügyesítésében, a szókincs bővítésében, s ily módon a beszéd
folyamatossága szépen kialakul, a megakadások elmaradnak.
A mondókák a gyermek élettani pöszeségének felszámolásában is hasznukra
lehetnek a szülőknek, nagyszülőknek. Sok vers tartalmaz hangutánzásokat,
hozzásegítve ezzel a kisgyermeket, hogy anyanyelve beszédhangjait
begyakorolja. Nagyon élvezetesek a mozgással kísért mondókák, ezek
népszerűek minden korosztálynál.
Mondókázzanak, énekeljenek hát sokat gyermekükkel!
Tapasztalják meg együtt, milyen jó a nyelvünkön a
nyelvünkkel játszani! Gyönyörködjenek
beszÉDES
csemetéjükben!
Jó nyelvelést kívánok!
Binder Anikó logopédus
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Jobbra, balra két karom,
forgatom, ha akarom.
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Két lábamon megállok,
ha akarok, ugrálok.
(lábak ütögetése,
ugrálás)
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További mondókákat a
Mesélj nekem! babakönyv-csomagban
elhelyezett mondókáskönyvben találhatnak.

OLVASÓ TEREM

Bújja a könyveket…- mondjuk arra, aki sokat olvas. A kisbabák első
találkozása a könyvekkel talán eszünkbe juttathatja ezt a szólást: aligha
van gyermek, aki nem próbál meg kuckót építeni a kemény lapú
leporellókból. Majd tőlünk, felnőttektől lesik el, hogyan bánunk a
könyvekkel, tőlünk tanulják a lapozás technikáját, velünk együtt
tapasztalják meg, milyen jó egy képeskönyvvel a kézben a fotelba kuporodni,
vagy az ágyban mesét hallgatni. Az olvasóvá nevelés első lépését a
gyermek a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt teszi meg.
A Könyvtárpártoló Alapítvány és a mezőberényi könyvtár célja, hogy
segítse Önöket ebben. Kiadványunkban könyvajánlót
találnak, amelyet a 0-3 éves korú gyermekek szüleinek
állítottunk össze. Az ajánlott művek
kölcsönözhetőek könyvtárunkból.

mondókák

OLVAS ÓTEREM

könyvkelengye babáknak és szüleinek

leporellók

böngészők

képeskön
yvsorozatok

versek,
mesék

OLVASÓ TEREM

könyvkelengye babáknak és szüleinek

SEGÍTŐ KÖNYVEK SZÜLŐKNEK

mozgásos
huncutságok

gyógyító mesék

hétköznapokra

A teljes ajánló megtalálható a
konyvtar.mezobereny.hu/babacsomag_ajanlo oldalon.

A Mesélj nekem!
babakönyv-csomag kiosztását a
Könyvtárpártoló Alapítvány és a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatta.
Könyvtárpártoló Alapítvány (Mezőberény)
E-mail: konyvtarpartoloalapitvany@gmail.com
konyvtar.mezobereny.hu/Konyvtarpartolo-alapitvany

"Én mindig először
megszagolom a könyvet,
beszívom a képeket és a betűket,
aztán úgy érzem: én vagyok a mese,
és a könyv az olvasó."
(Ágai Ágnes: A titkokat az ujjamnak mondom el)

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Ha kedvet kaptak a Mesélj nekem! babakönyv-csomag kiadványának
átlapozása után a könyvek birodalmához, keressék fel gyermekeikkel városunk
könyvtárát. Rendszeres könyvtárlátogatásokkal járuljanak hozzá, hogy
gyermekük minél hamarabb természetesen mozogjon a könyvek birodalmában
és megkaphassa a nagy ajándékot: az olvasás élményét!
A csomagban találhatók még olvasójegy és olvasói adatlapok, melyek
felmutatásával az egész család (szülők és gyerekek) ingyenesen könyvtárunk
tagjává válhat. A könyvtár földszintjén található 'Gyerekzug' a totyogóktól a
kiskamaszokig több mint 6 ezer kötetével és játékaival szeretettel várja Önöket!
OPSKK Könyvtára
Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu
www.facebook.com/konyvtar.mezobereny
Nyitvatartás:
Hétfő: du. 13-18
Kedd: de. 10-12 és du. 13-18
Szerda: du. 13-18
Csütörtök: du. 13-18
Péntek: de. 10-12 és du. 13-18
Szombat: de. 10-12

