ESZTÉTIKAI NEVELÉS
A BÁBJÁTÉK ÁLTAL
Az esztétikai nevelés feladata az, hogy a környezet megfigyelésével és a mûvészet eszközeivel közelebb hozza a gyermeket a valóság szépségének a felismeréséhez, felébressze és elmélyítse a gyermekben a szép szeretetét, kifejlessze a szép kifejezésének és
élvezésének képességét. Ugyanakkor színezze és gazdagítsa a gyermek érzelemvilágát.
A bábut a szülõ és az óvónõ ismerteti és szeretteti meg a gyermekkel. A bábozás az
óvodában kezdõdik, és ez a gyermek esztétikai élményeinek egyik lényeges forrása. Ha
a gyermek képzelõereje életre keltheti a bábut, annak nevelési szempontból nagy jelentõsége van, mert az a nevelés szolgálatába állítható. Az esztétikai nevelés kiterjed a nevelés számos egyéb formájára is: fejleszti a gyermek felfogóképességét és mûvészi kifejezõkészségét. Az effajta nevelésnek megfelelõ eszköze a bábu, mivel jól felhasználható
a nevelés képzõmûvészeti, irodalmi, táncmûvészeti és mozdulatmûvészeti feladatának és
a kézügyesség fejlesztésének során is.
Az élményszerûen nyújtott bábjáték segít abban, hogy a gyermek fogékonnyá váljon a bemutatott élményekhez hasonlók átélésére, meg tudja különböztetni a jót és a
rosszat, a szépet és a rútat. A gyermeket az ilyen élmény nemcsak bábozásra csábítja,
hanem a helyesen választott tartalom átélésére is serkenti. A szép és az igaz többszörös, élményszerû átélése a tapasztalat egyre megújuló forrásává válik. Ezzel a szép
megszerettetésének, élvezésének és kifejezési képességének a lehetõsége is megvalósul. Az óvónõ mûvészeti, esztétikai és nevelõ hatásának fokmérõje a tartalmas és
érzelemgazdag gyermeki bábjáték. Ennek közvetett vagy közvetlen hatása még ahhoz
is hozzájárul, hogy abban a gyermekben is kiváltsa a befogadó és alkotó aktivitást, akiben az óvónõ ilyen irányú tevékenysége még nem járt eredménnyel.
A bábozás minden csoportban örömforrás. Az óvodai életet színessé, változatossá,
magát az óvodát pedig vonzóvá teszi. A mindennapi élet szépségeit gyermekközelbe
hozza, elõtérbe állítva a közösségi élet kellemes voltát, s ezzel elõsegíti a valóság rejtettebb oldalainak felismerését.
Körülbelül nagycsoportos korukban jutnak el a gyermekek fejlõdésüknek arra a fokára, amikor ugrásszerûen megnõ az esztétikai élmények iránti fogékonyságuk. Ilyenkor
már a hosszabb lélegzetû, csodás elemekkel bõvelkedõ mesejátékokat igénylik.
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