ESEMÉNYTÁR

A kisiskolások hagyományos téli játszóháza
Az iskolai, félévi szünet időjárása az idén sem
kedvezett a gyermekeknek, mert a várva várt hó,
legalábbis január 13-ig, a környező országokban
történt nagy hóeséstől eltérően, elkerült bennünket.
És így maradt a tévézés, a számítógépezés, a bezárkózás, a négy fal közé. Maradt volna, ha a József
Attila Könyvtár immár 26 éve nem szervezné meg a
kisiskolások számára a változatos és nagyon kedvelt
téli játszóházat, ami idén január 9-től január 13-ig
tartott a könyvtár termeiben. A téma Az égig érő fa
népmese, és e köré kapcsolódtak a foglalkozások.
Már jóval reggel 9 óra előtt egymásnak adták a
kilincset a gyerekek, az ovisok a szüleikkel együtt,
akiket az idén is Vörös Anna, a fő szervező fogadott,
majd a Koncz István-teremben ismertette az Égig
érő fa húsz oldalnyi tartalmát, amelyben a népmesék minden jellemzője megtalálható: a királylány,
a király, a csodálatos fa, a szegénylegény, a hétfejű
sárkány, a táltos ló, a kastély, no meg a próbatétel a
királykisasszony kezének megszerzéséért.
A hangulatkeltés után Anna csoportba osztotta
a 80 gyermeket (számuk már másnap növekedett),
és bemutatta a zászló csapatkapitányokat, akik állandóan jelen vannak, segítenek, mentorálják a csapatot. Ők: Bödő Panna (fehér), Árok Anna, Lázár
Anna (zöld), Kovács Katalin (sárga) elemisták és
Nyilas Orsolya (kék) gimnazista. Kiskoruktól kezdve járnak a téli játszóházba. Anna, a lelkes szervező
azt is közölte, hogy a foglalkozás négy helyszínen
történik, és mindegyik 40 percig tart, majd cserélnek. A továbbiakban a kapitányokhoz kell fordulni.
Miután a csapatok elvonultak, a szervezővel váltottam néhány szót a játszóház kapcsán.
– A kezdet 1991-be nyúlik vissza, amikor még a Munkásegyetemen volt a könyvtárunk egyetlen teremben. Ott döntöttük el, hogy a gyerekeket egy közösségbe tömörítjük, és
elvonjuk a tévé és a számítógép elől, még ha egy kis időre
is. Megmutatjuk, hogy egyszerű eszközökkel is lehet másként játszani, illetve sok hasznos dolgot lehet elkészíteni,
ami szinte semmibe sem kerül. Mindehhez akarat, fantázia
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és egy, vagy több társ kell. Közösségben, jókedvvel, játszva
lehet ezeket elsajátítani, miközben ez szórakozás a biztonságos, kellemes légkörben. Eszközeink a színesekkel telt tolltartó és jókedv! Ám a foglalkozás egyedül nem működhet!
Segítőink már évek óta a lelkes pedagógusok, a Zmaj iskolából, a nagybetűs nevelők, akik önként feláldozzák pihenőidejüket az előzetes felkészülésre, illetve egész délelőttjüket
a gyerekekkel való foglalkozásra. Hogy együtt játsszanak!
Mert a fő hangsúly a közösségben történő játékon van.
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Beszélgetésünk közben ez már meg
is kezdődött mind a négy helyszínen. A
kék csapat pedagógusa a népmese kapcsán beszélt azok szereplőiről, a csodálatos, természetfeletti tulajdonságaikról,
a kitűzött vágyaik, céljaik eléréséért való
küzdelmükről. Majd a gyerek kívánságairól érdeklődött, akik nagyrészt a média
és a pénzcentrikus világunk mintájára az
aranyat, a pénzt, a bányát jelölték meg
a vágyaik céljaként. Nem döbbenetes?!
A vezető azonban jó érzékkel rávezette
őket a szeretet, a barátság, az egészség
értékére, amit pénzzel nem lehet megvenni. Majd az „aranyhalra” pikkelyeket
kellett ragasztani és ráírni az emberibb
kívánságokat.
A másik teremben a tavalyihoz hasonlóan ﬁlmvetítés történt az ismert
gyermekregényekből, de népmesék
címét is ki kellett találni a csoportvezető által mutatott „jelbeszéd” alapján.
Ugyanakkor az Égig érő fa kapcsán a
fákról tartottak szemléltetéssel egybekötött ismertetőt, és arról is, miként kezdődött az élet a Földön.
A pincében is érdekes munka folyt.
Az óvónő segítségével díszítő motívumokat rajzoltak a mesefához, amit majd
végül kiállítanak a
könyvtárban. Másik
napokon a gyermekek, az általuk kitalált
történetekhez hozott
zoknikból, textilből
bábokat készítettek.
Ezek szereplésével az
utolsó napon előadták
a különböző történe-

teket. Sikeres volt! A csoportfoglalkozások változatossága dicséretre méltó, de
csak dióhéjban sorolható fel. Egyebek
között elkészítették a téli játszóház emléklapját, meg a címet a mese kapcsán
különböző festett lencséből, elkészült
a mesefa is mint motívum drótból, kavicsból, gyöngyből. A gyógypedagógus
a mai kor betegségét, az internetet a 70
emeletes toronyházban élő sárkányként
személyesítette meg, amely rabul ejtette
a hercegnőt. Őt ki kellett szabadítani. A
jó és rossz küzdelme elevenedett meg.
Volt még az öt nap alatt kvíz mesebeli
szereplőkről és egyebekről. Az utolsó napon ﬁnáléként a „színházasdit” a
bábszínházat élvezhettük, amely nagy
tapsot váltott ki az ovisokért jött szülőktől is. Minden gyermek remekül érezte
magát, közösségben, biztonságos, kultúrált körülmények között kitűnő, önzetlen pedagógusok vezetésével játszhatott,
hasznos dolgokat készíthetett. Ezért köszönet minden segítőnek! Jövőre ismét
ugyanitt!
Teleki M.

2017. január 19., csütörtök
12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama
17 órakor: Nézőpont – közéleti magazinműsor
2017. január 20., péntek
10 órakor: Könyvbemutató – Dr.
Hovány Lajos: A Palicsi-tó vízgyűjtő
területének ezer éve
15 órakor: Heti közélet – a szegedi
TiszapART TV magazinműsora
17 órakor: Könyvbemutató – Dr.
Hovány Lajos: A Palicsi-tó vízgyűjtő
területének ezer éve
19 órakor: SZÓ-TÉR magazinműsor
2017. január 21., szombat
10 órakor: U našem ataru – poljoprivredna emisija / Mezőgazdasági műsor
17 órakor: Nézőpont – közéleti magazinműsor
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama (ism.)
2016. január 22., vasárnap
10 órakor: IV. Nemzetközi Néptáncfesztivál / Međunarodni festival folklora u Kanjiži
12 órakor: Vasárnapi muzsikaszó
17 órakor: Könyvbemutató – Dr.
Hovány Lajos: A Palicsi-tó vízgyűjtő
területének ezer éve
19.30 órakor: Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama (ism.)
2017. január 23., hétfő
10 óra: U našem ataru – poljoprivredna emisija / Mezőgazdasági műsor
17 óra: Nézőpont-közéleti magazinműsor
2017. január 24., kedd
10 órakor: Válogatás a nagykanizsai
Kanizsa TV műsoraiból
15 órakor: Heti közélet – a szegedi
TiszapART TV magazinműsora (ismétlés)
17 órakor: Válogatás a nagykanizsai
Kanizsa TV műsoraiból
2017. január 25., szerda
10 órakor: Nézőpont – közéleti magazinműsor
16 órától másnap 12 óráig folyamatosan Magyarkanizsai Körkép – Kanjiška panorama
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