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MESÉLNI A GYERMEKNEK

Akár valódi, akár elképzelt történeteket mesél a gyermeknek, egy vidám módját jelenti a gyermekkel való foglalkozásnak. 

A család életének valódi történeteit közösen idézhetik fel. Mindenkinek örömet okozhat, ha a történeteket újra és újra felidézik. 
Olyan történeteket is elmondhat, ami a saját gyermekkorát idézi fel, és saját kultúrájának hagyományos meséit is újra és újra 
elmondhatja a fontos tanulságok átadására, és a valahová tartozás érzésének támogatására.  

A mesemondás varázslatos lehet. A mesék segítenek a gyermeknek, hogy találékony legyen, élénk képzelőerővel rendelkezzen, és 
megértse az őt körülvevő világot. A nyugtalanság feloldására is jók, és könnyebbé tehetik a gyermeknek, hogy megbirkózzon az 
életükben bekövetkező változásokkal. Végül pedig a mesélés hatásos eszköz arra, hogy a gyermek megtanulja jobban megérteni és 
elsajátítani az otthon beszélt nyelvet – és ez segít az új nyelv megtanulásában is segít neki!

Tippek a meséléshez:

•	  Világos és egyszerű nyelvet használjon.
•	  Ismételje el, amit a gyermek mond, hogy a gyermek lássa, 

Ön érti őt.
•	  Segítsen a gyermeknek új szavakat és gondolatokat 

megtanulni.
•	  Beszéljen ismerős emberekről, helyekről és dolgokról. 

•	  Segítsen a gyermeknek új szavakat és gondolatokat 
megtanulni.

•	  Adjon lehetőséget neki, hogy a számára lényeges 
dolgokról beszéljen.

•	  Tegyen fel kérdéseket és válaszoljon rájuk.
•	  Egymást meghallgatva beszélgessenek az otthon beszélt 

nyelven. 
•	  Mondja el újra és újra a gyermek kedvenc meséit.
•	  Amikor csak lehet, élvezettel meséljen történeteket. 
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A mesélés fejleszti a nyelvi készséget.

A kutatások szerint a családi események, hagyományok 
és érzések megbeszélése az otthon beszélt nyelven sokat 
segíthet a gyermek korai fejlődésében. Azt is tudjuk, hogy a 
nyelvi készség kifejlődésében a gyermek születésétől a három 
éves koráig terjedő időszak a legfontosabb. Ebben a korban 
alakulnak ki az agyukban a beszédhez szükséges idegpályák 
közötti kapcsolódások. Minél több szót hall a gyermek ez alatt 
az idő alatt, annál korábban ért meg és tanul meg további 
szavakat. Minél több szót ismernek meg és minél több szót 
használnak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy szeretnek 
majd olvasni. A megértés és a beszéd bármely nyelven 
alapvető készség az iskolaérettséghez.

Az otthon beszélt nyelven meséljen.

Mesét mondani, hallgatni és történeteket mesélni az otthon 
beszélt nyelven fontos alapot képez egy második nyelv 
megtanulásához. Továbbra is az otthon beszélt nyelvet 
használja a gyermekével. Ezzel szorosabban kötődnek Önhöz 
és a család többi tagjához. Nagyobb valószínűséggel nőnek 
fel úgy, hogy büszkék lesznek a nyelvükre és a kultúrájukra. 
Tudjuk, hogy az otthon beszélt nyelvben elsajátított erős alapok 
megkönnyítik a gyermek számára az angol megtanulását. 

Szintén javasolt, hogy a szülők ne keverjék a nyelveket, és ne 
hagyjanak fel az otthon beszélt nyelv használatával. Továbbra is 
beszéljenek, meséljenek és használják az otthon beszélt nyelvet, 
hogy élő és erős maradjon. Ezzel segítenek a gyermeküknek, 
hogy a második nyelvet gyorsabban és jobban elsajátítsa.

Azzal, hogy az otthon beszélt nyelven mesél, és meghallgatja  
a gyermeke által elmondott történeteket, több területen is 
segít neki:
•	  Fontosnak érzik magukat, akire odafigyelnek és akit 

értékelnek.
•	  Közelebb érzik magukat Önhöz és bátorítva érzik magukat, 

hogy megosszák ötleteiket és érzéseiket.
•	  Jobban érdeklődnek majd a könyvek iránt.
•	  Sok új szót és gondolatot a saját nyelvükön tanulhatnak 

meg.
•	  Bátorítva érzik magukat arra, hogy a saját nyelvükön 

beszéljenek Önnel.
•	  Gyermeke megtanul visszaemlékezni eseményekre, 

elmesélni történeteket és beszélni mindarról, amit éppen 
csinálnak.

•	  Megtanulják felismerni az ismétlődő hangokat, és 
elkezdeni beazonosítani a szavakat. (Ezzel kezdődik az 
olvasás tanulása.)

Tevékenységgel kapcsolatos 
ötletek: Készítsen mesekönyvet 
a gyermekével

•	  Használhatja a gyermek rajzfüzetét vagy fotóit a 
mesekönyv készítéséhez.

•	  Beszéljen gyermekével a rajzairól vagy egy családi 
történetről, amelyről könyvet szeretne készíteni.

•	  Bátorítsa gyermekét, hogy mondja el, hogy az otthon 
beszélt nyelv mely szavait használja a történetben.

•	  Az otthon beszélt nyelv betűivel írja le ezeket a szavakat.
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