
December 

A december nagyon mozgalmasan telt a Katica csoportban. A hónap elején a Mikulás 

érkezésére készültünk. A kedves Mikulás köszöntésére a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz igazodó mikulásos mondókát és egy éneket is tanultunk. A 

Mikulásvárás alkalmával Szent Miklós legendáját és Mikulásról szóló meséket is 

megismertettünk az óvodai tevékenységeink során a kicsikkel. December 6-án a 

kisgyerekek nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel várták az óvoda udvarára 

érkező Mikulást. Öröm volt látni a gyerekek szemében a csillogást, amit a Mikulás 

bácsival együtt töltött percek okoztak nekik és persze az ajándékokat is nagy 

boldogsággal vették át. 

A következő jeles nap, amit a gyerekekkel az óvodai tevékenységekben közösen 

feldolgoztunk, a Luca-nap volt. December 13-án Luca-búzát ültettünk és néhány 

szokást, hagyományt is elmeséltünk a gyerekeknek, amik ehhez a naphoz 

fűződnek. A saját búzáját mindenki hazavihette még karácsony előtt, hogy 

otthon figyelhesse tovább, milyen nagyra nő karácsonyig. A gyerekek élvezettel 

vettek részt az ültetésben, a búza és a föld tulajdonságainak megtapasztalásában.   

Az év legmeghittebb ünnepére készülődtünk az adventi időszakban. 

Fontosnak tartottuk, hogy tudatosítsuk a gyerekekben, hogy ez a pár hét 

az elcsendesedéről, a várakozásról, a készülődésről szól. Nemcsak a 

házakat, az óvodai csoportszobát, hanem a szívünket is feldíszítjük, 

hiszen várjuk a csodát, a Kis Jézus születését. Ugyan az év minden napján 

fontos, hogy kedvesek legyünk egymáshoz, de ebben az időszakban még 

nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a békére, a veszekedések elkerülésére, a 

megértésre, a szeretetre. Az adventi koszorún minden héten meggyújtottuk 

a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáit. Közös énekléssel tettük 

még bensőségesebbé a gyertyagyújtásokat. Egy adventi naptárt is 

készítettünk, ahová minden napra egy apró édességet rejtettünk el és 

mindig kihúztuk annak a kisgyermeknek a nevét, aki hazavihette az 

aznapi meglepetést. Karácsonyra készülve mézeskalácsot is 

sütöttünk, hogy a szeretetben eltöltött közös időtöltések 

jelentőségére felhívjuk a gyerekek figyelmét. Az óvodában a nagycsoportosok 

karácsonyi pásztorjátéka után a mi csoportunk is egy énekkel és verssel 

színesítette a közös karácsonyi ünneplést. Ezután minden csoportba megérkezett 

a Jézuska és meghozta az ajándékokat, amiket a gyerekek hatalmas lelkesedéssel 

és boldogsággal bontottak ki és vettek azonnal használatba. 


