KEDVES DIÁKOK!
Az „Elvarázsolt erdő” a magyar népmesék szolgálatában.
A Ragádi Kulturális, Családsegítő és Városszépítő Egyesület
2002 óta Szigetszentmiklóson, a Ragádi városrészen működik.
Egyesületünk igyekszik olyan tartalmas és építő programokat
szervezni, amelyek kulturális, népi és hagyományőrző értékeket
nyújtanak. Célunk, hogy gyermekek, fiatalok szülők és nagyszülők
együtt tudjanak részt venni rendezvényeinken.
A népmese hősök tanulságos és fontos szerepet játszanak az
egészséges lelki-szellemi és jellemnevelésben és növekedésében.
Az ősz hangulata meghozza a mesélés, nótázás kedvet is. A magyar
tündérmesék egy csodálatos világot nyújtanak a gyermekeink
számára. (Ne külföldi és számunkra idegen szokásokat ápoljunk! A
Halloween nem egy magyar szokás és az üzenete nem az emberi
erényekről, tulajdonságokról vagy jó példákról szól, mint a
magyar népmesék.)
Az „Elvarázsolt Erdőben”, a magyar tündérmese és a népmese
értékes üzenete az életről szól. _Arról, ami volt, ami van, és
ami lesz_”. Éljék át ezt az „Elvarázsolt" világot ahol a
szorgalom, a segítőkészség, az ügyesség és a bátorság fontos.
Egy olyan hely, ahol a tündérek csendes és lágy simogatását
érezhetik, ha valami jót cselekednek. Tapasztalják meg, hogy az
igyekezet, az akaraterő és a szorgalom meghozza a gyümölcsét!
Közösségi szolgálat középiskolásoknak.
Egyesületünk rendezvényein a középiskolás fiatalok,
nagymértékben segíthetik munkánkat és ilyen módon teljesíthetik a
kötelező közösségi szolgálatáti órákat.
Vasárnap, október 28-án lesz a rendezvény délután 16.30-tól. A
segítő diákoknak a következő órákat írjuk jóvá:
Vasárnap du. 14.30- 19.30-ig összesen 5 órát, amely tartalmazza:
- beöltözést, a keretmesére való ráhangolódást, a saját
szerepének a feladatainak elsajátítását, a gyermekek fogadását az
erdőben.
- fontos, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az erdőben

-biztonságban- még akkor is, ha egy boszorkánnyal találkoznak.
- ezért a fiatal diákok segítik és követik a gyermeket, amíg a
feladatot elvégzi és tovább halad a következő állomáshoz.
- Amikor minden gyermek átjutott az erdőn, készítünk egy közös
képet az erdő lakóival.
- Végül lebontjuk az erdőt és mindent elpakolunk közösen.
Az iskolával együttműködési megállapodást kötünk és előzetes
egyeztetést követően, felkérjük a fiatalokat az Elvarázsolt erdő
„lakói” szerep vállalására. Komoly szellemi felkészülést és
előkészülési időt igényel a mesehősök szerepe.
A fiataloknak elküldjük a „keretmesét”, miután elolvasták és
látták, szerepet választanak. A szerephez jelmezt készítenek és a
hozzá való kellékeket beszerzik. Egyesületünk segít a jelmezek
kitalálásában és keresésében, ha szükség van rá.
Idén Petőfi Sándor, János Vitéz című verses-meséje lesz a
keretmese az Elvarázsolt erdőben.
Az ott megjelenő mesebeli lények között lehet választani
szerepet:_
- Kukorica Jancsi és Iluska
- gonosz boszorkány (mostoha)
- zsiványok
- huszárok, paripák
- a francia király és a királylány
- törökök
- temetőben a sír és a rózsafa
- szellemek, boszorkányok hada
- óriások
- a pokolban az ördög
- oroszlánarcú tüzes kígyó
- Tündérország: sok tündér
Szeretettel várjuk a jelentkezéseteket.
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