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Hó helyett eső hullott decem-
ber 5-én, de szerencsére ez a 
Mikulást nem zavarta: hócipő 
helyett kalucsnit húzott, és 
végiglátogatta az érdi óvodákat. 
Képünkön a Kisfenyves Óvoda 
Nyuszi csoportosai örülnek az 
ajándékoknak. Hogy mit rejt a 
csomag, azt a gyerekek csak 
otthon tudják meg, de egy biz-

tos: a díszpapírba nem virgácsot 
csomagolt a Télapó. 

Hogy a Mikulás se távozzon 
üres kézzel, a kicsik sok dal-
lal és rajzzal ajándékozták meg 
– az egyik kép egy aranyhalat 
ábrázolt, aki teljesíti a Télapó 
három kívánságát. Reméljük, 
Szent Miklós utóda a gyerekek-
nek is kívánt valamit… Á. K.

Télapó itt van…
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Az olvasás népszerûsítésének 
céljával indított országos fel-
mérést gyakorló anyukák 
egy csoportja. A felmérés és 
a hozzá kapcsolódó pályázat 
nem titkolt célja annak kide-
rítése, hogy miként lehetne a 
gyerekeket motiváltabbá tenni 
az olvasásra, valamint, hogy 
a 0-18 éves korúak szabad-
idős tevékenységében milyen 
arányban oszlik meg az olva-
sás, a számítógép-használat és 
a televíziózás.

A felmérés – amelyet az érdi 
szülők a www.delbuda.imami.
hu oldalon tölthetnek ki – külön 
kitér a hétköznapi és hétvégi 
könyv-, illetve médiafogyasztá-
si szokásokra, és kíváncsi arra 
is, hogy a gyermek egyedül, 
vagy szülő társaságában tölti-e 
szabadidejét olvasással, vagy 

a képernyő előtt. (Felmérés: 
http://www.delbuda.imami.
hu/felmeres-bevezeto)

A felmérés eredményei-
nek összegzésekor választ 
kapunk azokra a kérdésekre, 
hogy szûri-e tartalom szerint, 
korlátozza-e időben a szülő 
a médiafogyasztást; melyek a 
különböző életkorú gyerekek 
kedvenc olvasmányai, tele-
víziós mûsorai, illetve, hogy 
melyek azok a tevékenysé-
gek, amelyeket a számítógé-
pen leggyakrabban végeznek. 
A felmérés kiértékelésekor 
fény derül arra is, hogy a szü-
lők mely tényezőknek tulaj-
donítják, ha a gyermek nem, 
vagy csak keveset olvas, illet-
ve mely eszközöket tartaná-
nak hatékonynak az olvasás 
népszerûsítésére. 

A civil kezdeményezés 
által létrehozott „Keltsük 
életre a betûket!” elnevezésû 
program mögé szak-
mai partnerként a Magyar 
Olvasástársaság, valamint a 
Magyar Gyerekkönyvkiadók 
Egyesülésének tagjai álltak. Az 
ő közremûködésükkel készült 
el a „Mit adjak a kezébe?” címû 
gyermekirodalmi iránytû, 
amely a felmérésben résztve-
vők számára nyújt segítséget 
a minőségi gyermekirodalom 
kiválasztásához. 

A kutatáshoz egy általános 
iskolások számára kiírt pályá-
zat is kapcsolódik, a résztve-
vő osztályoknak a 2007-ben 
„Az Év Gyermekkönyve” díjat 
nyert Rumini címû regény 
történetének ismeretében kell 
kreatív pályamûvet készíteni-

Keltsük életre a betûket!   

ük. A győztes osztály jutalma 
egy fővárosi színházlátogatás, 
a további helyezettek ajándéka 
könyv és társasjáték. 

mozaik


