
Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben jelent meg a Manó
Könyvek gondozásában a Mesélj nekem
sorozat.
 
A 18 kötetes tematikus mesegyűjtemény
szerkesztője Luzsi Margó,
gyermekkönyvtárunk nyugalmazott vezetője, a
Bébillér családi mesekör alapítója, aki több
mint 40 éven keresztül mesélt kicsiknek és
nagyoknak a könyvtár falai között. Hosszú
esztendőkön át gyűjtötte tarsolyába a
királylányos, sárkányos, tündéres, manós,
boszorkányos meséket, amiket e sorozat
lapjain adott tovább azzal a céllal, hogy
mindenki tovább mesélhesse őket. 

Családi mesekörünk 2022-2023 évi
programjába ezekből a kötetekből
választottuk ki kedvenceinket, s mi,
gyerekkönyvtárosok is örömmel adjuk tovább
őket.

Mesemondó alkalmaink - Luzsi Margó
nyomdokain járva - a hagyományos magyar
népmesemondás rendjét követik, megidézve a
régi fonók hangulatát azzal, hogy több
generációt is invitálunk egy közös
mesehallgatásra. A meséléseket minden
alkalommal alkotó kézműves tevékenység
követi, melynek során a családok szintén
közösen, a nagyok a kicsikkel együtt
készíthetnek el egy-egy apró tárgyat, vagy
játékot. 
Várunk téged is, bébillérkedj velünk!
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2022. OKTÓBER 10. 17.00

játékot fabrikálunk
kartondobozból

Ludas Matyi - Benedek Elek
meséje

2022. NOVEMBER 14. 17.00 

2022. DECEMBER 12. 17.00

2023. JANUÁR 09. 17.00

2023. FEBRUÁR 13. 17.00

2023. MÁRCIUS 13. 17.00

2023. ÁPRILIS 03. 17.00

2023. MÁJUS 08. 17.00

2023. JÚNIUS 12. 17.00

sárkányálarcot díszítünk
olajpasztellel, hullámkartonból

Királylány a lángpalotában-
Benedek Elek meséje

sünibábot rajzolunk, vágunk
és ragasztunk  újságpapírból,                
papírzacskóból

A sündisznó - Benedek Elek
meséje

perselyt barkácsolunk

A kölcsönkért száz tallér - Luzsi
Margó meséje német népmese
alapján

hangszert fabrikálunk

A szárnyas farkas - magyar
népmese

levendulapárnát varrunk

Tündér Ilona és Árgyilus királyfi-
magyar népmese

állatos kitűzőket készítünk

Kacor király- Benedek Elek
meséje

lámpást kalapálunk
konzervdobozból

A szomjas bányatörpe - magyar
népmese

betlehemest készítünk

A kovács lánya - Luzsi Margó
meséje magyar legendamese
nyomán


