
December a Napocska csoportban 

A december az adventi időszakkal egy csodaszép várakozással teli 
hónap, nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk, felnőtteknek is. A 
várakozás idejét próbáltuk minél 
meghittebbé, a gyerekek számára 
örömtelivé varázsolni. Karácsonyi 
hangulatba öltöztettük 

csoportszobánkat, az 
adventi naptárunkból pedig 

minden nap nyithatott valaki, melyben apró meglepetést lapult. 
A várakozás első ünnepe a Mikulás volt. A gyerekek nagyon 
várták, sok éneket, mondókat és verset is tanultunk a nagyszakállú 
tiszteletére. Sokat barkácsoltunk, festettünk, szineztünk. A 
Mikulás ünnepség után már teljesen karácsonyi hangulatba 
öltöztettük szívünket, reggelente karácsonyi dalokat hallgattunk, énekeltünk. Karácsonyi 
üdvözlő kártyákat készítettünk ajándék gyanánt, és természetesen mézeskalácsot is sütöttünk. 
Voltak, akik nagyon kitartóan készítették ezeket, voltak, akik előbb befejezték, de szerencsére 
mindenki nagyon szívesen vett részt a mézeskalácsok készítésében vagy díszítésében. A 
mézeskalács illata belengte az egész csoportszobát, a gyerekek alig várták, hogy 
megkóstolhassák a finom sütit. December 13-án, Luca napján luca búzát is ültettünk, 
gondoztuk, nevelgettük, hogy a következő évi termés bőséges legyen. Meghallgathattuk a 
nagycsoportosok luca napi kottyolását, jókívánságait. Remélhetőleg szerencsét hoz nekünk az 
újesztendőre. Az adventi időszakban minden nap meggyújtottuk az adventi koszorún a 
gyertyákat, körégyűltünk és a gyertya fénye mellett beszélgettünk, énekeltünk. A napok 
legcsendesebb, legnyugodtabb percei voltak ezek. 

A karácsony napját a gyerekek nagy izgalommal és türelmetlenül várták. A karácsonyfa már 
néhány napja feldíszítve állt a folyosón, de az kérdés volt, vajon kerül is alá valami? Ezen az 
ünnepnapon a gyerekeket már karácsonyi terítékkel megterített asztal várta. Reggeli után 
pedig vendégségbe mentünk a Pillangó csoportba, ahol a nagycsoportosok ünnepi műsorral 
készültek nekünk, utána mi is és a Katica csoportosok is énekeltek, verseltek. A műsor alatt 
angyalkák jártak az óvodában és nemcsak a fa alá rejtettek ajándékot, hanem a 
csopotszobában is hagytak az asztalon mindenkinek egy kis meglepetést. A délelőtt további 
része már az új ajándékok bűvöletében telt. 



 Nagyon szép, meghitt nap volt, szép lezárása az elmúlt évnek.  


