
Január a Pillangó csoportban 

A karácsonyi időszak után élményekkel és örömmel érkeztek vissza 
kisgyerekeink. Két hét nem volt hosszú idő, mégis nagyon várták már az 
egymással való találkozást. Ölelgették egymást, meséltek-meséltek, 
kíváncsian kérdezgették, a még éppen meg nem érkező kisgyerek itt lesz-e. 
Az első napokat szabad játékkal töltötték. Aztán hét közepén, január 6-án, 
Vízkereszt napján a karácsonyi időszak lezárásaként „Három királyok” 
napot szerveztünk. Királyokká változtunk a képzeletünkben. Ismerkedtünk 
a földgömbbel, megbeszéltük, mit ábrázolnak a színek rajta, kerestünk rajta 
sivatagokat, ahol a királyok követték a csillag útját Betlehemig. A sivatag 
jellemzőiről is beszéltünk, az ott élő állatokról, kiemelve a tevét, teve-
dromedár közti különbségről. Aztán elindultunk mi is a nagy útra. Biciklis mondókával 

kezdtük az utunkat, aztán rájöttünk, hogy így soha nem érünk oda. 
Inkább a varázslabirintuson keresztül, „Kövesd a csillagot” 
játékkal, valamint emelkedős, lejtős, egyensúlyozós úton 
megérkezve letehették az úton féltve őrzött aranykavics kincseket a 
karácsony előtt felállított kis betlehemünkbe. Felületfestéssel, 
ragasztással megjelenítették képen is a három királyokat. Közben 
hallgathatták József Attila Három királyok című versét énekes 
változatban is és a Három királyok napján… kezdetű népi éneket. 
A következő hét már az évszakok összehasonlításával telt. Játékos 
formában, képek válogatásával, 
beszélgetéssel ismerkedhettek az 
évszakok jellegzetességeivel. A négy 

vándor jár körbe, körbe… dalocskával is érzékelhették az 
évszakok fontos jegyeit. Térbeli évszakfát barkácsoltak nagy 
örömmel. Erre épülve, a következő hét témája a telet emelte ki, 
annak minden örömét, jellegzetességét (időjárás, öltözködés, 
állatgondozás). A téma feldolgozásához az Egérke piros 
szegélyes kék kabátkája című mesét hívtuk segítségül, valamint 
Bakancs, csizma, kopp, kopp… kezdetű öltöztetős mondókát. És 

ha már a mesében kutya szerepelt, papírból kivágott kutyaformákat 
öltöztettek fel, fonallal vastagon körbe tekerve. Közben kutyáról 
szóló versek, énekek is elhangoztak. Vegyes technikával téli tájat 
ábrázoló képet készítettek. A téli örömöket a csoportban tudtuk 
imitálni, de előzményként az adventi időszakban leesett hó szolgált. 
Gyúrom, gyúrom, nagyon tapad… kezdetű 
mondókára hógolyókat gyúrtunk papírból és 
dobáltuk. Hóember építés-olvadás folyamatát 
mozgással éltük át, aztán a hóangyalkázás, 
síelés, csúszkálás sem maradhatott el. Az 
elkövetkező időszak a hagyományokra épül, 

időjósláshoz kötődő mackós hét és a farsangi időszak sok élményt tartogat 
még a gyerekek számára.  
Vidám napokat kívánunk! 
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