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ELÕSZÓ

Milyen könyv ez? Végiglapozva azt lehetne hinni, képeskönyv. Gyermekeké, szülõké,
pedagógusoké, egyszóval azoké, akik szeretnek játszani, okoskodni, mulatni, ügyesked-
ni és elgondolkodni ilyen-olyan csodás dolgokon.

A mai gyermekek annyira mások, mint régen. Hogyne lennének mások, amikor meg-
változott körülöttünk a világ. Megváltozott a család élete, megrövidült a családi körben
töltött idõ. Úgy vélem, hogy ennek a könyvnek az olvasgatása hozzájárul a szülõ, a
nagyszülõ, a pedagógus – és a gyermek – közötti kapcsolat kibontakozásához, meg-
könnyítéséhez és a kellemes együttes idõtöltéshez. Lehetõséget ad arra, hogy szülõ és
gyermek néhány érdekes órát szerezzenek egymásnak. 

Könyvem több részbõl áll. Ez lesz az elsõ, melyben 18 féle bábu elkészítésének a
módját gyûjtöttem össze. A bábuk papír, pamut, drót, pingponglabda, szivacs felhaszná-
lásával készültek. Az idõsebb gyermekek egyedül is elkészíthetik, a fiatalabbak pedig a
szülõ, a nagyszülõ segítségével. A gyermek számára az a legjobb játékszer, melyet ma-
ga alkot. Bábu készítése közben megismeri a tárgyak, anyagok tulajdonságait, haszná-
lati rendeltetését, a velük való bánásmódot. Ez fejleszti a gyermek képzeletét, kom-
binálóképességét, kézügyességét.

A következõ könyvemben textilbõl készült bábokról írok: a botbábról, a különféle
kesztyûbábokról, a marionett-, ginyol- és párnabábokról, továbbá azokról a bábukról,
melyek játékszerekké (kabalababává) válhatnak, vagy díszei lehetnek az óvodai cso-
portszobának, lakásnak. Különféle terménybábokat is bemutatok, amelyeket szintén já-
tékszernek vagy dísztárgynak is fel lehet használni.

Ezzel is szerettem volna hozzájárulni a kevés számú és szinte hiánycikknek tekinthe-
tõ, bábokkal vagy bábozással foglalkozó könyvek növeléséhez.




