Harasztiné Bata Zsuzsanna, ny. óvodapedagógus

Mesél az erdő, mesél a mező
Könyvajánló
Emlék tör fel bennem, ha könyvesboltban új kiadványok között járok. Tudom, hogy”a könyvek száma
végtelen, az időnk pedig véges”- mondja Kölcsey a Parainesis c. költeményében. Nevelt fiához
szólnak a gondolatok arról, hogy igyekezzen az értékeset fellelni.
Szülő és pedagógus, gyermek és ifjú a Mamut Libri könyvesboltjában olyan kínálatot talál, mely
azonnal vásárlásra készteti, majd később arra a döntésre, hogy valóban ezekre a könyvekre szükség
van-e a minden napokat illetően? Egészségesebb, tartalmasabb-e, ha a rábízott gyermekkel, őt kézen
fogva elindul a természetbe, ki a városból erdőbe, mezőre, hogy saját szemével lássa, érezze hallja,
tapasztalja meg a teremtett világot.
Felejthetetlen családi kirándulás jut eszembe, amikor a két kislány a kocsiban a hátsó ablakon át nézi
a suhanó tájat. A nagyobbik gyermek, a 8 éves, Bogi felkiált:- Ott szalad a nyúl! Papa, nincs
nadrágja a nyuszinak! Miért nincs?
Nos, mi lehet a válasz erre?- A mezei nyúlnak nincs nadrágja. A mesében meg minden
lehetséges.(Érthető, hogy Reich Károly illusztrációiban a bájos nyulak az óvodások kedvencei).


A Libri Könyvesbolt polcán egy új kiadvány Helne Heine (1941. Berlin). A három jóbarát
legszebb kalandja c. kötetben az Olvasó megtudhatja, hogy ”a világon sok tanya létezik, de
Csucsor a legcsodásabb, mert hatalmas és ugyanakkor pindurka és senkié meg egyidejűleg
mindenkié.
Itt mindekinek jut hely a napsütésben, itt él három jóbarát, Kakasházy Franci, Kövér Walter, Dzsoni,
az egér és az élet nehézségeit a legyőzhetetlen barátságuk teszi könnyebbé. Olvashatunk az Egér
naplójáról, Az ébresztő óráról, A versenyautóról.(Manó Kiadó)”


Tony Wolf könyve a Mesél az erdő. Tüsi, a sün, a Hód, a Harkály, a Béka, és Egér Elek, a
pele, a gyapjúsapkás őzike mind-mind az erdő lakói.
A mese címek közül néhány: a Tavasz ünnepe, Lakodalom feketerigóval, Ház a tölgyfában,
Hullócsillagok, A kukorica szára, Beérett a málna, Óriási fapapucs, mely hajóvá változhat, Zsúr az
erdőben, a Téli takaró


Új kötet Edwin Mosertől (1954.Bécs) Csodálatos jó éjt-mesék 77 estére, izgalmakra
vágyóknak, álmodozóknak kalandvágyóknak szólnak.
A tartalomból: Hogyan kell meggyógyítani a náthás vaddisznót? ; Kell-e félni a kék szemű
medvétől? ; Mit kapok, ha véletlenül trópusi szigetre érkezem a Déli sark helyett? ; A Strucc neve

Károly; a Nyúl mentése esőben; Szomjas az elefánt; A kedves és magányos sárkány; A kockás
fülesbagoly bőröndje; A boszorkány macska seprűnyélen vörös sálban; Hol lakik a kisegér?; A
hörcsöglak.


Edwin Moser népszerű osztrák író, tavaszról és nyárról, őszről és télről is gondoskodik.
Minden estére jut mese akár jegesmedvéről, kiscicáról, mackóról, kisegérről, mely tökhéj
csónakban közlekedik.



Húsvét kapcsán Liane Schneider-Anett Steinhorn Manó könyvekben mesél Boriról, aki
nem hisz a húsvéti nyúlban, de minő véletlen, épp húsvétkor jelenik meg kertjükben egy nyúl,
miközben Bori kifújt tojást fest, zöld ágra akasztja. A mesekönyv egyben hagyományokat
elevenít fel olyan tájakról, ahol fényes esti tüzet raknak, és körül ülik felnőttek-gyerekek.

 Barátom, Berci kötet 4 éveseknek szól.
Berci törpenyulat szeretne születésnapjára. Zorrót, a fekete színű nyulat szeretné, de gondoskodnia
kell róla, azaz répa, alma, saláta kell neki.
 Scolar Kiadónál jelent meg: Mi micsoda? Óvodásoknak szól az Idő a téma.
Várni, várni, mert lassan telik az idő, a percek. Az idő nem hallható, nem lehet érezni, nincs illata.
Változás van körülöttünk, cseperedik az újszülött, felnő.
Növény és állat változik az évszakok során, kerek egy esztendőben a napok reggeltől-estelig, benne
vannak ünnepek is, a család is és az a jó, hogy együtt lehet több generáció. Mit lehet egy perc alatt
csinálni?


Ismeretterjesztő finom érzelmekkel teli újabb könyvtéma: Hogyan születik a kisbaba? Mi
történik a pocakban? Mi a szívhang? Mit tud az újszülött? Mit szeret? Zenét? Simogatást?
Vizet?

 És egy másik kötet: Mi történik a kórházban?
Mit? Miért? Hogyan? (Scolar kiadó)
Mi az, hogy Sürgősségi osztály? Ki vizsgál? Mivel? , Nővérke, betegszoba, újszülöttek inkubátor, a
csontok hogy forrnak össze? , Műtő? A seb gyógyulása. Balesetek, sérülések tapasz, zúzódás?
Ez a sorozat gyermeki nyelven beszél a Repülésről- repülőkről. Tűzoltókról, autókról, veszélyes
állatokról, ős állatokról, lovakról, hegyekről, csodás helyekről és a lányokat érdeklő balettről is.
Külön kötetekben melyeket, jó szívvel ajánlom.
 Bartos Erika kötete: Te is voltál kicsi? kérdezi a gyermek a Dédpapától, Dédmamától.
Igen, valamikor bájos csecsemő volt Dédmama, most bottal jár. Gyermekei születtek, azok felnőttek,
így lett a kérdezőnek Nagymamája és Édesanyja és közben telt az idő, eljött az időskor. Mi volt a szép
a gyermekkorában?
Milyen érzés gyermeknek lenni? Hogyan változik a világ, benne az anyai szerepe? Hogyan érezzük
lelkünket, vannak-e jó vagy rossz emlékek?
A kötet a gyermeki lélekhez szól végtelen szeretettel.


Bartos Erika újabb kötetében két ember szerelméből életre jövő magzatról is mesél, a
születésről, az ártatatlan csecsemőről, a gyermeki tekintet ártatlanságáról, a szemről, mint
tiszta forrásról, felfoghatatlan misztériumról, a gondoskodás fontosságáról, és az elmúlásról is

meg az elveszítésről is, azaz nehéz megmagyarázni, ha valaki meghal a családban, mit ér a
vigasz, a szívszorító fájdalom és düh idején, a hiányérzetet lehet-e pótolni? Ezek nehéz, néha
megválaszolhatatlan kérdések gyermekkorban (is). Vannak törvények, van elválás. Van
búcsúzás, távozás, sírás és nevetés. Fájdalmas életszakaszok is, de megmarad a Nagypapa
pipája, botja, a nagymama vagy dédmama virágoskertje emlékül.
Hogy miért nincs a mezei nyúlnak nadrágja? Nos, ehhez kell majd a fejlődés során a mesetudat
kialakulása, azaz a mesében minden lehetséges, vagyis a húsvéti nyúl begyűjti tyúkanyó tojásait,
hazaviszi, megfesti és meglepetésként a kisgyermek megleli a fűben szétszórva vagy a húsvéti
asztalon kaláccsal együtt. A húsvéti nyúl ajándékot is hozhat, de mindenképpen a tavaszt a
megújulást, az ébredést, s valamiképpen a feltámadást, a szaporodást is jelenti üzenetével. Sarjad a fű,
előjönnek a kankalinok, a téltemető, a nárciszok. Zöldell a nyírfa, a barka és világra születnek a kívánt
és várt gyermekek szüleik, nagyszüleik, dédszüleik örömére.

