
  

 

Sás Károly - Sás Ildikó (apa és 

lánya) szerzőpáros, programajánlója 

 

 

 

 

1. CSILLAGHÚR ÉS BARÁTAI I.-II. kötet alapján készült a program: 
- interaktív 
- a mesekönyvek textilből készült bábfiguráit a gyerekek mozgatják, "életre keltik" a mesék 

szereplőit 
- a dalokhoz koreográfia is készült, így az egy órás programban sok mozgás is van  

- 35 különböző hangszer teszi még színesebbé az eseményt 

(Ezt a programot 50 - 500 fős közönségnek terveztük. Nagyobb könyvtárakban, művelődési 

házakban, iskolai aulákban rendezett eseményekre.) 

 CSILLAGHÚR ÉS BARÁTAI I.-II. kötet alapján készült B program: 
- interaktív 

- a mesekönyvek minden szereplője fából is elkészült  

- a mesék eseményét, a mesék párbeszédeit, ezekkel játsszák el a gyerekek 

- "ASZTALSZÍNHÁZ" nevet adtuk ennek a könyvtári programnak 

(Ez a program kis létszámú, max. 10 főre tervezett könyvtári program, annyi gyerekkel, 

ahányan egy nagyobb asztalt körbe ülnek.) 

 

2. A Papírsárkány meséi, CD mellékletes hangoskönyv alapján készült programot, 

könyvtári író-olvasó találkozón mutatjuk be. 

A könyvben részletesen le van írva - fényképekkel ábrázolva - hogyan kell elkészíteni egy 

nádvázas, hatszögletű papírsárkányt. 

Ezt a munkafolyamatot be is mutatjuk a gyerekeknek, a szükséges alapanyagokkal: nád, 

zsinór, színes papír. 

Természetesen az egy órás könyvtári program kevés idő egy papírsárkány elkészítéséhez. 

Mi a kedvet, a motivációt adjuk ahhoz, hogy otthon megcsinálják és a könyvet is 

kikölcsönözzék. 

3. A TANYÁN című könyvünk alapján készült író-olvasótalálkozó program, az egykori 

falusi és tanyasi emlékekről szól. 

Az egy órás programban azonban arról is beszélgetünk, hogy hogyan élnek a családok 
napjainkban a tanyán. 
A könyv minden oldaláról, felnagyított kép készült. Így jól látható és "együtt lapozzuk" a 
gyerekekkel. 
A tanyán élő állatokat nemcsak a könyv szép illusztrációival, hanem fából készült 
"háromdimenziós" figurákkal is bemutatjuk. 
Ezeket asztalon, az "ASZTALSZÍNHÁZ  módszerünkkel" - mozgatja néhány gyerek. 



 

4. A Bogarak, CD mellékletes könyv alapján készült programot, könyvtári író-olvasó 

találkozón mutatjuk be 

Ebben a könyvben tizenegy bogárról, egy lepkéről és egy " bogár ugróversenyről" mesélünk, 

mégpedig versben. 

Olyan könyvtári programot ajánlunk ahol nemcsak beszélgetünk a könyv szereplőiről, 

élőhelyükről, hanem szinte "oda hívjuk" őket a gyerekek közé. 

Beszélgetnek velük, mesélnek nekik titokzatos életükről. Mi pedig nemcsak beszélünk, 

mesélünk róluk, hanem el is daloljuk amit "üzentek nekünk". 

A könyv illusztrátora, Ujréti Ágnes grafikus művész. A programunkban kinagyítva mutatjuk a 

festményeket. Állványra tesszük azt, amelyikről éppen szól az esemény. 

Ezt azonban kiegészítjük egy falapra ragasztott "valódi", jó nagyra felnagyított bogár 

fotójával. 

Programjainkban hagyomány, hogy a könyv, textilből készült szereplői is velünk jönnek. Itt 

többek között ilyenek: 

 


