KönyvtárMozi előadás Dömösön
Baltás Balázs
2017. szeptember 27-én 10 órakor kezdődött a
"A hetvenkedő sün" című könyvtármozis meseelőadás, melyre a dömösi óvodásokat hívtam
meg néhány óvónő kíséretében. Először egy rövid beszélgetéssel kezdtük közös programunkat.
Nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, akik
amúgy is rajonganak az állatokért  még inkább
a kisállatokért  melyek aranyosabbak a számukra. Szinte mindent tudtak a sündisznókról, amit
csak kérdeztem tőlük. E kis párbeszéd alatt
Gryllus Vilmos Szúrós Gombóc című zenéjét
hallgattuk, amely segített a ráhangolódás megteremtésében.

én segítségemmel. A kis alkotás egy kitámasztót
is kapott szintén papírból, így már állni is tudott
az „állatka”. Ahogy láttam, ez egy érdekes ajándék volt számukra.
Úgy gondolom, hogy minden részletében nagyszerűen sikerült a program. 22 óvodás és 5 óvónő volt jelen. Remek kapcsolatot ápolok a községünkben működő Szivárvány Óvodával és a
szomszédos Pilismaróton lévő Bozóky Mihály
Általános Iskolával. Kiemelkedően fontosnak
tartom, hogy már óvodás- és főleg iskolás korban
megismertessük, és lehetőleg megszerettessük a
gyerekekkel a könyvtárat, mert ez az intézmény
ugye a tudás, a műveltség megszerzésének egyik
tárháza. Az olvasás kiemelkedően fontos szerepét nem lehet elég sokszor hangoztatni. Fejleszti
az emlékezőkészséget, a szövegértést, a képzeletet, növeli a szókincset, információt és műveltséget nyújt. Bizonyos művek olvasása olyan etikai,
erkölcsi normát ad, amelyeknek az egész társadalmunkat irányítaniuk kellene. Ezen túlmenően
élményt is ad egy új könyv olvasójának. Gondoljunk csak bele, milyen kellemes illata van egy
viszonylag új könyvnek, amint azt egy könyvesboltban is érzékelhetjük. Ha szép a kötése, illusztrációja, az szemet gyönyörködtető látvány.
Jó érzés kézbe fogni egy könyvet az elektronikus
formátummal szemben, ahol hiányzik a fizikai
élmény. A digitális olvasmányok korában is fontos a hagyományos könyv, s a könyvtár nem
különben.

A fotókat Baltás Balázs készítette

Ezután következett a mesefilm megnézése. Anynyira tetszett a gyerekeknek, hogy még egyszer
le kellett vetíteni. A mese végén hatalmas nevetés és zsivaj keletkezett (ahogyan ez várható is
volt), amikor egy faág ráesett az erdő lakóit rettegésben tartó sün fejére, és az elkezdett sírni.
Ezt követően egy memóriajáték következett,
amelyben a mesében szereplő erdőlakó állatok
képeit
kellett
párosítani.
Zárásként
a
kézműveskedés kapott szerepet, melyben papírból lehetett sündisznót készíteni az óvónők és az

Kézműves foglalkozás a látottakhoz kapcsolódóan

