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A december, az adventi időszakkal egy csodaszép várakozással teli hónap, nemcsak a gyereknek, 

hanem mindnyájunknak. A várakozás idejét próbáltuk minél meghittebbé, örömtelivé varázsolni. 

Karácsonyi hangulatba öltöztettük a csoportszobánkat, adventi naptárt készítettünk, melyből minden 

nap nyithatott valaki és apró meglepetést vihetett belőle haza. Díszítettünk karácsonyfát, 

természetesen csak papírfenyőt, papírdíszekkel. De a gyerekek nagyon várták, hogy aznap vajon ki 

tehet díszt a fára, ösztönző volt mindenki számára. 

A hónap első nagyon várt „vendége” a Mikulás volt, akivel szerencsére idén a 

gyerekek személyesen is találkozhattak, az udvaron énekkel vártuk. 

Meghallgatta a verseinket, énekeinket és persze megajándékozta a gyerekeket. 

A Mikulás hetén tartottuk óvodánkban az Adventi vásárt, 

amire nagyon sokan eljöttek, és ezt köszönjük szépen. 

Nagyon jó hangulatban telt délután, kora este volt. Ezen a 

héten végre megérkezett és maradt is velünk néhány napot a várva várt hó. Ezt 

természetesen ki is használtuk, hócsatákkal, hóemberépítéssel. 

A Mikulás utáni kicsit több mint másfél hét nagyon gyorsan 

elrepült, rengeteg programot tartogatva. A Lucázás 

hagyományát idén is felelevenítettük, sokat készültünk rá, kotyolokkal, 

énekekkel, jókívánságokkal. A gyerekek nagyon élvezték, 

szívesen tanulták. December 13-án lucáztunk a Napocska 

csoportban és a Pillangó csoportban is, és 

jókívánságainkkal megörvendeztettük a konyhás néniket 

is, amiért egész évben finomakat főznek nekünk. Ültettünk luca búzát is, 

gondoztuk, nevelgettük, hogy a következő évi termés bőséges legyen. 

Sütöttünk mézes kalácsot, a gyermekek nagy örömére, készítettünk 

üdvözlőkártyát, barkácsoltunk, énekeket, verseket tanultunk és egy kis karácsonyi meglepetés 

műsorral is készültünk a kisebbeknek, melyet december 21-én adtunk elő.  

A karácsony napját gyerekek nagy izgalommal, türelmetlenül várták. A karácsonyfát már napokkal 

előbb megpillanthatták, de természetesen az ünnepnapon várták, hogy vajon kerül-e valamilyen 

ajándék a fa alá?  

Ünnepnapunkon a gyerekeket már karácsonyi terítékkel megterített asztal várta, és a délelőtt 

folyamán végre eljátszhattuk „A három fenyőfa” meséjét. Nagyon jól sikerült, nagyon ügyesek voltak 

a Katica csoportos gyerekek. Szívesen hallgatták a kisebbek is, és természetesen ők is kedveskedtek 

nekünk, énekekkel, versekkel. Aztán megszólalt a várva várt hang, a csengettyűszó és megpillantottuk 

a fa alatt az ajándékokat. Mindhárom csoport sok szép új játékot kapott, melynek nagyon örültek, és 

a nap hátralévő része csak az új játékok bűvöletében telt.  

Csodás lezárása volt a hónapnak és a 2021-es évnek. 

Rita néni, Vera néni, Ica néni 


