
Gyermekkönyvtárunk öt alkalomból álló
foglalkozássorozatot tartott a Kõkúti Ál-
talános Iskola elsõ osztályos tanulóinak
az új TÁMOP-os pályázati lehetõség ke-
retében.

A Meseország címû program 2012.
november és 2013. január között zajlott a
gyermekkönyvtárban. A sorozat elsõ al-
kalmával Meseországba kalauzoltuk el a
kicsiket, akik Bergengócia királyának la-
komájára kaptak meghívást. Útjukon
próbákat kellett kiállniuk, amelyek segít-
ségével megismerhették a könyvek la-
kóit, a könyvtári tudnivalókat. Végül a
„királyi palotában” elmesélte a király
egyetlen lányának, a szomorú királykis-
asszonynak a történetét. A jelképes va-
csora sem maradt el, a gyermekek kis 
cukorkákat kaptak: így köszöntük meg,
hogy részt vettek ezen a kalandos, repü-
lõszõnyeges utazáson.

A kellõ ráhangolódás után a további
alkalmak már Boldizsár Ildikó és Szege-
di Katalin Királyfi születik címû meséjé-
re épültek. A pályázat lehetõvé tette a
könyv nagyobb példányszámban történõ
megvásárlását, így minden gyermek ma-
ga lapozgathatta a mesekönyvet. A mada-
rak meghatározói a történetnek, ezért a
képek alapján sorra vettük, milyen fajta
madarak a szereplõk. A diákok nagyon
ügyesen felismerték a szárnyas állatokat
a képek alapján, így a hattyútól kezdve a
harkályon át a sasig sokféle fajt láthat-
tunk. Adódott a kérdés: „én milyen ma-
dár lennék?” A gyermekek rajzaikkal vá-
laszoltak a kérdésre, ki-ki hattyú, lúd, 
pacsirta, sas lenne a legszívesebben. En-

nél a feladatnál a színes ceruza volt a
rajzeszköz. Késõbb már azt örökítették
meg zsírkrétával, mely kedves tárgyukat,
ruhadarabjukat stb. adnák oda szívesen a
rászorulóknak. A történetbõl kiderült
ugyanis, hogy a vörösbegy adakozó,
nagylelkû madár, így az õ példáját igye-
kezzünk mi is követni.

A mese szerint a királyfi arra kereste
a választ, hol volt, mielõtt megszületett.
Madár barátai, a hollók (Emlékezõ és
Gondolkodó) megmutatták neki a titkot,
kiderült, melyik madártól milyen értékes
erényeket kapott a földi életére. Gyakor-
ta mondják, hogy nevünkben a sorsunk.
A Kõkúti Általános Iskola elsõsei most
megtudhatták, mit jelent a keresztnevük.
Könyvtárunk ezzel a kis útravalóval kö-
szönte meg nekik a sorozatban való rész-
vételt. Reméljük, õk sem felejtik el, és te
is vésd jól emlékezetedbe, kedves olvasó,
hogy királyfinak, királylánynak születtél!

Köszönjük a Kõkúti Általános Iskola
1. d osztályának: Molnár Inez, Pálmai 
Liza, Beleznai Lara, Piricz Szonja,
Dávidházi Balázs, Gombos Balázs, Pap
Martin, Szakáll Szilárd, Lunzer Levente,
Giczi Attila, Bodnár Dániel, Nagy Sán-
dor, Pápai Brendon, Farkas Kristóf,
Evgenyij Guszmanov, Horváth Levente.
Tanítók: Simon Mariann, Árváné Kör-
mendi Judit. ■
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