
Mesemúzeumi beszámoló

A látogatás ötlete a népmese napja kapcsán merült fel bennünk. A nagy mesemondó, gyűjtő 
Benedek Elek születésnapjára emlékeztünk ezen a napon. A Mesemúzeum előtti téren láthattuk 
Benedek Apó kútját. Mindkét helyszínen szerettünk volna időt tölteni a gyerekekkel. A kút és a 
Mesemúzeum Kányádi Sándor elképzelése alapján jött létre. Ő emlékeztetett arra, hogy e két hely a 
gyermeki, emberi lét alapvető elemét jelképezi:„Ahogy az emberi életnek szüksége van a tiszta 
vízre, úgy a lélek tápláléka a mese, a vers és a történetek”. 
Mesehallgatás során mi, felnőttek is átlépünk a valóság határain, együtt érzünk a szereplőkkel, 
mesehősökké válhatunk, bátorsággal, furfanggal, ügyességgel érjük el a jól megérdemelt jutalmat. 
Ezt az élményt szerettük volna a gyermekek számára biztosítani a mesemúzeumi látogatással is.
 
  A reggeli óvodába érkezés után villamossal indultunk a nagy kalandra. Már a múzeum bejárata 
fölötti koronás címer jelezte, hogy különleges világba érkeztünk. Ezt az érzést fokozta az udvar 
közepén álló „égig érő fa”. Az utcai ruházat levétele után a mosdóban a varázstükrökbe tekintve 
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj nézett vissza ránk. 
Miután a gyerekek elhelyezkedtek a meséket kirakószerűen megjelenítő székeken, névtáblákat 
kaptak. 
A székek színei alapján csoportokat alkottak. Ezután segítettek a meseképek összerakásában. A 
cselekmény időrendjében helyezték el a mese képeit.

A feladat megoldása után a mesebirodalom kulcsát kellett megszerezni az ajtót őrző
varázslótól. 

 
Ezt követően léphettünk be a mesék birodalmába. Az ajtón belépve falra vetített mesehősökkel 
(királylány, boszorka, szegény legény, táltos paripa, hétfejű sárkány, stb.) találkoztunk.  Ezeket 
felismerve a mesehallgatást kísérő, félhomályban a mennyezetre vetített                    
képsorokkal mi is lassan a népmeseszereplőivé változtunk...



… segítettünk a mesehősnek elérni az áhított királyságot. 
 Hét próba teljesítése után értek el gyerekeink a királyi trónhoz.

  Már az elején az útelágazásnál döntéshelyzetbe kerültek. A térképszerű labirintus helyszíneit 
megjegyezve kaptak útmutatót a soron következő próbákhoz. A türelem próbáján csöndben 
várakozva hallgatták a varázskútban élő béka kuruttyolását. A boszorkány konyhájában 
beleszagoltak az ott készülő illatokba. Később kitapogatták az odvas fába rejtett tárgyakat. 
Ügyességüket, rátermettségüket megmutatva felmásztak a griffmadár fészkéhez. Bátorságukat 
bizonyítva megfogták a griffmadár tojását. Ezek után már csak a gonosz sárkányt kellett legyőzni.
A próbák teljesítésével nemcsak a királyi trónt nyerték meg, hanem mesehős igazolványt is kaptak a
gyerekek.
   A mesevilágból kilépve a magunkkal hozott elemózsia elfogyasztása után villamossal indultunk 
vissza az óvodába.
A mesemúzeumi látogatás során a gyerekek a hősökkel azonosulva élték át a kalandokat, a próbák 
nehézségeit átélve és legyőzve örömteli élményeket szereztek.

     


