
Babaolvasó
országos
szakmai nap
2020. május 28. 

Programfüzet 



  
 9.30-10.00 Online csatlakozás 

a találkozóhoz az emailben elküldött linken keresztül
 

Az eseményt megnyitja
Mirkóczki Ádám, Eger MJV polgármestere és 

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
 

Köszöntőt mond 
Ramháb Mária az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke

 
   Partedli és Partitúra – komolyzene babáknak

Székely Edit fuvolaművész, Kokas-foglalkozásvezető előadása
 

Ciróka percek – Képek és hangok 
a Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtárának baba programjaiból

 
Lásd meg gyermekedben a szellemi ajándékot - a kommerszt távolítsd el tőle

– tudd, hogy ő katarzisra szomjas – Bachnál, Mozartnál alább ne add. 
A Kokas-pedagógia fejlesztő hatása a kora gyermekkorban.

Fejes Tímea gyógypedagógus, Kokas-oktató
 

Ciróka percek
 

Zenei anyanyelvünk fejlődéslélektani vonatkozásai
Paár Julianna népdalénekes, zeneterapeuta

 
Ciróka percek

 
     Művészet a legkisebbeknek

Kocsis Rozi a Vaskakas Bábszínház igazgatója, dramaturg, rendező, bábszínész
 

Záró gondolatok
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea és Ramháb Mária

 
 Cinege, cinege, kismadár

a Vaskakas Bábszínház babáknak szóló előadása

Babaolvasó országos
szakmai nap

 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és

az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében
 

2020. május 28., csütörtök 10.00-12.00
 

Helyszín: online tér - Zoom alkalmazással
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 20.
Előzetes regisztráció az online jelentkezési lapon szükséges!

 
RÉSZLETES PROGRAM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHr_6ADpUGm4UtqpreXfHXDkDoklGb9indvA-qkqVu0BxA6A/viewform


Kattintson az e-mailben szereplő Zoom belépési linkre!
Mentse el a böngészője által felkínált .exe fájlt!
Nyissa meg a fájlt (Zoom/Hivatkozás megnyitása), és kattintson a Join a meeting
gombra! (A telepítés és a megnyitás mindössze néhány percet vesz igénybe.)
Ezután engedélyezze az audio- (join  with computer audio) és videóhozzáférést (join
with computer video)
Az online szobába való belépés után ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó sarkában     
engedélyezve van-e a hang- és videófunkció.

Kattintson az e-mailben szereplő Zoom belépési linkre!
Csatlakozzon az online szobába (join a meeting)!
Válassza a Join with computer audio lehetőséget!
Válassza a Join with computer video lehetőséget!
A Zoomba történő belépés után ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó sarkában
engedélyezve van-e a hang- és videófunkció.

  
Milyen is a Zoom alkalmazás? Hogyan tud majd „mozogni” az online szobában a
Babaolvasó országos szakmai napon?
 
Ha eddig még nem használta a Zoom alkalmazást, bizonytalan a működésében,
tegyen egy próbát velünk! 
 
A próbanap időpontja: 2020. május 27., szerda 9:00-10:00
 
Ezen a napon a regisztráció során megadott e-mail címére küldjük a Zoom belépési
linket.
 
A próbanapon a részvétel nem kötelező.
 
Ha még nem használta a Zoom alkalmazást számítógépén kövesse az alábbi
pontokat:
 

1.
2.
3.

4.

5.

 
Ha a belépés során az alkalmazás ID azonosítót vagy jelszót (password) kér, használja
az e-mailünkben található számsort. 
 
Amennyiben tervei szerint mobilon vagy tableten követi végig a Babaolvasó országos
szakmai napot, előzetesen töltse le a Google Play vagy az App Store-ból a Zoom
applikációját. Ebben az esetben célszerű a saját eszköz hálózati töltőjét is magunkhoz
készíteni.
 
Ha korábban már használta számítógépen a Zoom alkalmazást:
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
 
A chat funkció segítségével hozzászólhat a szakmai nap történéseihez.
 
Szeretettel várjuk!

Első lépések a
               webináriummal



Székely Edit a Szeretethang és a
Búgócsiga koncertsorozat meg-
álmodója, a Zene-Tér-Kép hang-
szerbemutató és a Gólya viszi
foglalkozások létrehozója a leg-
kisebbek, vagy a még meg sem
született babák életébe szeretné
elvinni a zene szeretetét. 
 
Teszi ezt fuvolaművészként, Kokas
foglalkozásvezetőként, a MÁV
Szimfónikus Zenekar lelkes művé-
szei segítségével.
 
 
 
 

SZÉKELY EDIT 
fuvolaművész, Kokas-foglalkozásvezető

Ezeken a foglalkozásokon 2-4
perces Vivaldi, Mozart, vagy Bach
darabok tételeit hallgathatják meg
élő előadásban a résztvevők, majd
éneklés, mozgás, tánc segíti
számukra a mélyebb átélést.
 
“Ha átmegy ez az üzenet, hogy ezt jó
csinálni, már nagyon boldog vagyok.
Tulajdonképpen ez a cél. Ha a szülő
a koncertjeink hatására otthon is
több zenét hallgat – lelkesedésből
vagy azért, mert ilymódon is segíteni
szeretné gyermeke szellemi fejlődését
–, akkor már úton vagyunk valami
nagyobb jó felé.” 
 
 

https://www.facebook.com/szekelyedo
https://mavzenekar.blog.hu/2016/11/10/zene_ter_kep#more11949259
https://www.youtube.com/watch?v=cTR6z8Fux6Y
https://szekely-edit-oldala.webnode.hu/


FEJES TÍMEA
Több éve szervezi a nyaranként
megrendezésre kerülő győrújbaráti
Dallamvarázs tábort, ahol az ország
több pontjáról érkező – Kokas-
módszert ismerő – gyerekekkel él-
nek meg szebbnél szebb zenei
élményeket. Szakterülete a korai
mozgásfejlesztés, mely tevékeny-
ségben aktív szülői jelenléttel
művészetpedagógiai eszközöket al-
kalmaz, s a közös munka nagy
öröm számára. Jelenleg saját
Fejlesztő Házát építi családja
segítségével.  
 
"Hiszem, hogy a zene legjobb
kifejezése a mozgás, mely gyógyít,
karbantart, felüdít bármely
életszakaszban. A Kokas-pedagógia a
legjobb eszköz, hogy ezt megértsd,
megéld!"
 
„Zenéből indított eljárás gyerekek
harmonikus fejlődésére” - így hatá-
rozta meg Kokas Klára több mint
40 évvel ezelőtt azt a „valamit”,
amit zenével a gyerekekben
fedezett fel. Ma ezt hívjuk Kokas-
pedagógiának.
 
 
 
 

Tímea elkötelezett, hű tanítványa
Kokas Klárának, pedagógiai
tevékenysége során igyekszik az
általa megálmodott, és létrehozott
pedagógiát alkalmazni, tanfolyam-
vezetőként próbálja a Kokas-
pedagógia „mannáját” továbbadni
az érdeklődő pedagógusok szá-
mára. 
 
 

gyógypedagógus, Kokas-oktató

https://www.facebook.com/kokas.hu/
http://mecenatura.mediatanacs.hu/adatlap/1220/TancJatek
https://www.youtube.com/watch?v=Z2KVA3WM-44
https://kokas.hu/


"Nem lehet elég korán kezdeni"
 
A hang, a hangokkal tele zene
varázsolni képes. Na nem kell a
tündérmesék birodalmáig men-
nünk.  
 
"A zene keltette érzelmek, nem csak
pszichológiai, hanem fiziológiai válto-
zást is okozhatnak!" 
 
Olvashatjuk Paár Julcsi sorait, aki
amellett, hogy csodálatos előadó-
művész, hol a könnyedebb világze-
ne, hol pedig a feszesebb, autenti-
kus népzene gyöngyszemeit hall-
hatjuk tőle. 
 
Legújabb munkájában (Kerekerdő)
a zene mellett a mesének és
táncnak is fontos szerep jut. 2013-
ban a zeneterápia felé is ajtót
nyitott. 

PAÁR JULIANNA
népdalénekes, zeneterapeuta

Julcsi, mondhatni, megmártózott a
zenében, így méltón mutatja meg
nekünk, mire is képes a zene az
életünkben. Nyissuk ki a fülünk és
halljuk meg a hangot, fedezzük fel,
hogy a varázslatra, mi magunk is
képesek vagyunk.

http://facebook.com/hangolo
https://papageno.hu/featured/2019/10/paar-julianna-tevhit-hogy-a-gyerekeket-ejjel-nappal-szorakoztatni-kell/
https://www.youtube.com/watch?v=7NxeHBOaaAg
http://hangolozeneterapia.hu/


KOCSIS ROZI

Életünk első kilenc hónapja – még
az anyaméhben – és az azt követő
három év egész életünkre kihat. 
Irányt szab személyiségünknek,
kreativitásunknak, lelki egész-
ségünknek, egyszóval mindennek,
ami bennünk később igazán fontos
lesz. 
 
Az esztétikai élmény, annak közös
megélése, otthoni felidézése, s újra
élése a csecsemő-szülő kapcsolat
erősítésén, elmélyítésén túl, új
tapasztalatokkal, ismeretekkel gaz-
dagítja a kisgyermeket. Hatéko-
nyabban, mint bármikor későbbi
élete során. A művészet ebben az
életkorban segíthet talán a
legtöbbet.
 
A 0-3 éveseknek szóló előadások
dramaturgiájáról, eszköztáráról,
szerkezetéről, felépítéséről, a
színészi játék sajátosságairól fog
beszélni nekünk Kocsis Rozi, s
ezután aki kedvet kap, meg-
tekinthet egy valódi babaszínházi
előadást: Cinege, cinege, kismadár
címmel.

a Vaskakas Bábszínház igazgatója,
dramaturg, bábművész, színész,

rendező
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https://www.facebook.com/vaskakas.babszinhaz
https://fidelio.hu/szinhaz/kocsis-rozi-hatalmas-megtiszteltetes-a-vaskakasnak-es-a-magyar-babmuveszetnek-62650.html
https://www.youtube.com/watch?v=M6iT878fO7A
http://vaskakas.hu/eloadasok/aproknak


Nem gondoltam, hogy illusztrátor
leszek, mindig is a festészet
érdekelt. Gyerekként pedig állan-
dóan bütyköltem valamit, ruhákat
terveztem, társasjátékokat találtam
ki, és órákig eljátszottam kartonból
kivágott formák rakosgatásával.
Anyukámmal volt egy megálla-
podásunk: ha iskola után meg-
csinálom a leckémet, akkor nem kell
a napköziben maradnom. Miután a
suli elég könnyen ment, ez be-
tartható ígéret volt, nekem pedig
sokkal több időm maradt játékra.
Egy külön kis világban léteztem, és
egy percig sem gondoltam, hogy
felnőttként mást kellene csinálnom.
Ma is játék az alkotás, és pont ez
benne a jó. 
 
"Nem számít, hogy nem festőként,
hanem grafikusként dolgozom, az a
lényeg, hogy azt csinálom, amit
szeretek."
 

Mielőtt elkezdenék rajzolni, sok
időt töltök az előkészületekkel, ez
olyan ráhangolódásféle. Még
nincs látható eredménye, de már
elkezdődik egy folyamat, fejben
már dolgozom. Firkálgatok, ráke-
resek egy-egy témára, nézelődök
az interneten – ez kihagyhatatlan
része a munkának. Aztán szépen
lassan a szöveg hatására kezd
összeállni egy-egy kép, és már
csak meg kell festenem. Elő-
fordul, hogy elakadok, akkor fél-
reteszem a rajzot, de ha a fo-
lyamat már beindul, nem kell
semmi más.

SZALMA EDIT
grafikusművész, a Palinta könyv illusztrátora

https://www.facebook.com/editszalmaillustration/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/beszelgetes-szalma-edit-grafikusmuvesszel
http://www.tveger.hu/tag/szalma-edit/
https://editszalma.com/
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Ciróka és Palinta foglalkozások 
a Bródy Sándor Könyvtárban

Amikor megszületik egy baba, minden szülő
a legjobbat, a legtöbbet szeretné nyújtani
számára. Sok kérdés fogalmazódik meg
ilyenkor a szülőkben, melyekre válaszokat
keresnek.  Mindannyian tudjuk, milyen
fontos a korai kötődés, az ősbizalom
kialakulása, az anyanyelvhez való kapcso-
lódás  ebben az életkorban.
 
A könyvtárban tíz éve jött létre az első olyan
közösség, ahová 0-3 éves korú gyerekeket
vártunk szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. 
Mi a mondókákban, s a hozzájuk kapcso-
lódó ölbeli játékokban találtuk meg az
utunkat, ahol rég elfelejtettnek hitt hagyo-
mányokat elevenítünk föl.  



A népköltészet apró remekei, melyek évszázadok során csiszolódtak,
magukban hordozva az anyanyelv játékosságát, zenéjét, ritmusát, az élet
szeretetét - ezek a kincsek, melyekből merítünk egy-egy foglalkozás
alkalmával.  A közös játékban rejlő erő, az egymásra figyelés, az
“örömkör”, ami kialakul felnőtt és gyermek között a játék során, s az,
hogy évek hosszú során át töretlen siker övezi a foglalkozásokat, azt
bizonyítják számunkra, hogy jó úton járunk. 
 
Ezeken a játékokon keresztül meg tudjuk mutatni, hogyan lehet
minőségi időt együtt tölteni a kisgyermekekkel, valódi figyelemmel,
szeretettel. Európai uniós projektünk támogatásával megújítottuk a 0-3
éves korosztálynak szóló programunkat. A hangszerjáték, játékkészítés,
a babaszínházi előadások, s az élő zenével, játékokkal fűszerezett
babatáncház új művészeti élményekkel gazdagította a Palinta havi
szakkörök résztvevőit: babákat, mamákat, nagyszülőket egyaránt. A
Tudás – Könyvtár – Közösség pályázatnak köszönhető az is, hogy
elkészülhetett Palinta címmel a szemet gyönyörködtető módszertani
kiadványunk.

Lapozzon bele

Nézzen be

https://www.flipsnack.com/FC6CAD9C5A8/palinta-k-nyv-r-szlet.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2VNOXRs1nsT5YHKBRz2Df4l6tHW4PWo1


Ciróka és Palinta pillanatok



A nyitó- és a hátoldalon szereplő illusztrációk Szalma Edit munkái.

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a
jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel."

 /Mérei Ferenc/


