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Advent, a néphagyományok időszaka 

A karácsonyt megelőző négy hétben több, a néphagyományok szempontjából fontos nap 
is van. December 6-án Szent Miklós, 13-án, Luca napja, 21-én Tamás napja, 24-én pedig 
Ádám és Éva napja meghatározók az adventi időszakban, de a karácsony előtti négy hét 
azért is fontos, mert a betlehemes csoportok és a kántálók ilyenkor kezdenek el 
szerveződni és megtanulni a szövegeiket. 
A kántálókhoz nagyon érdekes szokás fűződik. Ők ugyanis karácsonyi énekekkel 
látogatnak el házról házra. Ha egy családban nézeteltérés alakult ki, és meghallották a 
kántálók énekét, az egyenlő volt a bocsánatkéréssel, ami azt jelenti, hogy nem kellett 
bocsánatot kérniük egymástól a feleknek. 
Szent Miklós napját, december 6-át nagyjából a 6. század óta ünneplik, azonban a 
köztudatba igazán a Mikulás csak a 19. század végén került be. A Mikulás története: egy 
szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott 
férjhez adni. Miklós myrai püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességből 
vagy szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett 
a szegény ember ablakába. Szent Miklós fenti legendája és december 6-ai egyházi ünnepe 
kapcsán terjedt el a 19. században a városokban, hogy a Mikulás az ablakokba helyezett 
kitisztított cipőkbe szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déligyümölcsökből álló 
piros csomagot tesz december 6-án.  

Mikulás ünnepség a Pitypang és a Vadvirág Oviban 

Mint minden e vben, ide n is ella togat a kedves Mikula s krampuszaival az ovinkba 
december 6-án. 

A gyerekek minden e vben nagy izgalommal va rja k ezt a napot, e s persze legfo ke ppen a 
Mikula s aja nde kait. 

Csinosan felo lto zve va rja k csoportjukban, hogy mikor kopogtat be hozza juk. Az Mikula s-
csomage rt ko szo netke ppen elo adja k neki a ma r hetekkel elo tte megtanult mikula s 
versu ket, vagy e neku ket, van, aki sze p rajzzal is kedveskedik a kedves Mikula s ba csinak. 
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 Karácsonyi alkotó délután  

 
   
     Szeretettel meghí vjuk a kedves szu lo ket, nagyszu lo ket, testve reket az ide n is 

megrendeze sre keru lo  kara csonyi alkoto  de luta nunkra, melyet december 11-e n a 

Pitypang Óvodában, december 12-e n a Vadvirág Tagóvodában rendezu nk meg, 15 e s 18 

o ra ko zo tt. 

 

Ó voda nk egyik legsikeresebb, legjobb hangulatban megrendeze sre keru lo  rendezve nye, 

melyro l az u nnepi zene, a to bb helyszí nen ke szu lo  mino se gi emle kek, dí szek 

gondoskodnak. A kicsik mindig szeretettel emle keznek erre a napra, soka ig emlegetik, 

milyen jo  volt a ko zo s alkota s szeretteikkel. Bu szke n mutatja k az elke szu lt kis 

dí szta rgyaikat. 

Remek leheto se g ez a de luta n egy kicsit kizo kkenni a he tko znapokbo l, egyu tt alkotni a 

csala dtagoknak, e s terme szetesen egyma s ta rsasa ga t e lvezni, ra hangolo dni a ko zelgo  

u nnepekre. 
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Luca napi vásár 

 

Luca napja a Gergely-féle naptárreform előtt (1582) volt az év legrövidebb napja, sok 

helyen innen számították a nappalok hosszabbodását. Ilyenkor a nőknek nem volt szabad 

dolgozniuk, s aki ezt megszegte, azt Luca megbüntette. A tilalom napjának is nevezték: 

tilos volt tüzet gyújtani vagy varrni, mert büntetésből Luca bevarrta a tyúkok “tojókáját”. 

Tilos volt kölcsönadni bármit is, mert az egy évre elvitte a szerencsét is, nem szabadott 

mosni, és innentől a kémény alá kötözött nyírfa seprűvel volt csak szabad söpörni egész 

karácsonyig.  

Ami talán legismertebb népszokás volt e nappal 

kapcsolatosan az a Luca-búza keltetése. A falusi asszonyok 

lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence 

közelében, amelyek karácsony tájára kizöldültek, amiből 

aztán a jövő évi termésre következtettek, de kuruzslásra is 

használták, a beteg állatokkal etették fel. Később e szokás 

átlényegült, kapcsolódott a keresztény liturgiához: a karácsonyi oltárt díszítették fel a 

Luca-búzával, vagy az ünnepi asztalra tették. Egyes vidékeken kék szalaggal kötötték át, 

sőt, égő gyertyát is helyeztek közéje. Zöldje az adventi remény beteljesülését, fénye a 

Megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élő kenyeret, Jézust 

jelképezte. 

Másik, talán legismertebb szokás a Luca székének elkészítése. Készítője Luca napjától 

kezdve mindennap faragott rajta egy kicsit, és karácsony estéjére kellett elkészülnie vele. 

A szék segítségével annak tulajdonosa felismerhette a falu boszorkányát. Ha magával vitte 

az éjféli misére és ott ráállt, nyomban meglátta, ki a boszorkány, mert az szarvat hordott. 

A hiedelem szerint a leleplezés után ugyancsak jól tette, ha gyorsan hazaszaladt, különben 

széttépték a boszorkányok. Ez csak akkor sikerülhetett neki, ha úton 

hazafelé szüntelenül szórta a mákot, ugyanis azt a boszorkányoknak 

fel kellett szedni, s így nem érhették utol. Miután hazaért, Luca székét 

el kellett égetnie. Maga a szék: szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő 

szárú háromszögből formált csillag volt, s kilencféle fából állították 

össze: kökény, boróka, körte, som, jávor, akác, jegenyefenyő, cser, 

rózsafa. 

Dél-Dunántúlon Luca napjának hajnalán kotyolni vagy palázolni indultak a kisfiúk, sorra 

járták a házakat jókívánságaikkal. Általában lopott szalmát, fadarabot vittek magukkal. 

Erre rátérdeltek, és előadták termékenységvarázsló, mágikus versikéjüket. “Kity-koty-

kity-koty” volt a köszöntő kezdő sora, innen származik a kotyolás kifejezés. A 

jókívánságokat a gazdaasszony kaláccsal, kolbásszal, esetleg aszalt szilvával köszönte 

meg, ám ha mégsem, akkor fenyegetőzni kezdtek: “egy csirkéjük legyen, az is vak legyen!” 
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A fiatalok ezen az ünnepen, sok helyen alakoskodni is jártak. A Luca-asszonynak öltözött 

maskara vezette a Lucázást, amelynek során a termékenységvarázslathoz szükséges 

rigmusokat adtak elő. Mondóka kíséretében megpiszkálták a tyúkokat is, hogy jó sok 

tojást tojjanak. 

Elődeink azonban nem érték be ennyivel, hiszen a jövőt és a termékenységet is meg 

akarták tudni, sőt, befolyásolni is szerették volna azt. Ez volt a Lucázás szokása. A fehér 

lepelbe öltözött lányok ilyenkor házakhoz mentek, ahol általában különböző 

jókívánságokkal a tyúkok szaporulatára akartak hatni. Máshol ilyenkor a gyerekeket 

ijesztgették. A legények pedig a lányos házakhoz jártak, s ott mondókákat mondtak. A 

jókívánságokért cserébe pedig tojást kaptak ajándékba. 

Ehhez a naphoz még számtalan, élettel és halállal kapcsolatos szokás is kapcsolódik: Luca 

napján az emberek tollat tettek a pogácsákra, és akié megperzselődött, az közeli halálra 

számíthatott. 

A jövendőbeli neve is kiderült a pogácsákba belesütött nevekből. Ugyanezt a célt szolgálta 

a Luca-cédulák készítése is. A hajadonok 12 cédulára férfinevet írtak. Luca-naptól 

karácsonyig mindennap tűzbe dobtak egyet, és amelyik utoljára maradt, az mutatta a 

leendő társ nevét. A hiedelem másik variációja szerint a cédulákat gombócba kell gyúrni, 

s amelyik gombóc a kifőzéskor először feljön, a benne lévő cédulán áll a jövendőbeli neve. 

A régi öregek még a következő évben várható időjárásra is következtettek e jeles naphoz 

fűződő szokásokból: Luca napján hat vöröshagymát félbe vágtak, kiszedték a közepét, sót 

szórtak a belsejébe, s attól függően, mennyire eresztett levet egy-egy fél hagyma, 

következtettek a jövő év hónapjainak csapadékosságára. 

Remélem jól szórakoztatok e mulatságosnak is nevezhető kis összeállításon! Bár most 

leginkább csak mosolygunk 

rajtuk, de nagyszüleinknek 

ezek a dolgok igen is a 

mindennapi élet valóságát 

jelentették! 

 

Hagyományos Pitypang 

Luca vásár december 13-án 

lesz a kedves szülők 

segítségével, idén is nagyon 

köszönjük!  A bevétel - mint 

mindig - a csoportokat illeti. 

A portékával kapcsolatban 

forduljanak bátran az 

óvónénikhez!  
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Gyermekkarácsony 

 

Idén december 16-ára újra karácsonyi díszbe öltözik az óvoda. Belépve máris 
gyönyörködhetünk az aulában álló karácsonyfa látványában.  

 

Meghitt zene és 
finom illat terjeng a 
levegőben a 
hangulat fokozása 
érdekében. 

 

Ezen a kivételes 
napon mi magunk is 
“díszbe” öltözünk, 
hogy együtt 
ünnepelhessünk a 
gyerekekkel. A közös 
karácsonyfa alatt 
énekléssel, verssel 
köszöntjük az 
ünnepet.  

 

Később mindenki a saját csoportjában várja a “csoport Jézuskáját”! Mindig nagy az 
izgalom, mikor meglátják a sok-sok becsomagolt meglepetést. És ha már az utolsóról is 
lekerül a masni, kezdetét veszi a “nagy játék”! 
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK 

 Nyugodt készülődés a karácsonyra, avagy    

 az ünnep igazi lényege a gyermekek életében 

 

 

A karácsony a nagy várakozás időszaka a családokban. A szülők és az idősebb családtagok 
nyugalomra, szép, meghitt napokra vágynak, békés, együtt eltöltött időre. A gyerekek 
leginkább az ajándékokat várják, és a legtöbb esetben már jóval a karácsonyt megelőző 
hetekben úgy eltölti őket az izgalom, hogy szinte előre programozható a családi 
katasztrófa… 
Nem tudhatjuk előre, teljesülnek-e vágyaink, vagy csalódnunk kell. De az az egy biztos, 
hogy az adventi időszakban minden családban nő a feszültség, szaporodnak a 
konfliktusok, pedig épp az ellenkezője kellene, hogy történjen. A szülők a pihenés és a 
kikapcsolódás helyett inkább az év legstresszesebb időszakaként élik meg az ünnepeket. 
Harmóniára és tökéletességre vágyunk, és ez odáig vezet, hogy a felmerülő problémák 
megoldását a végsőkig halogatjuk ahelyett, hogy megbeszélnénk a gondjainkat. Ez pedig 
gyakran odáig vezet, hogy egy apróság miatt hatalmas családi veszekedés robbanhat ki. 
Meg kell tanulnunk nemet is mondani és határozottan kiállni az elképzeléseink mellett. 

A karácsony gyerekszemmel 

Versenyautó? A legújabb telefon? Vagy akár egy póni? A gyerekek vágyai gyakran 
irreálisak. De mi lehetne szebb a számunkra, mint látni gyermekeink szemében a 
boldogságot? Karácsonykor mi is gyerekszemmel szeretnénk látni a világot. 
Ez a néhány nap, hét akkor a legszebb, ha gyermekeink körében tölthetjük az időt, 
függetlenül attól, hogy az első közös ünnepet éljük át kisbabánkkal, vagy már 
mozgalmasabb napokra számíthatunk kamasz gyermekeink társaságában. 
Nemcsak a kicsik boldogságának örülhetünk, az ünnep emlékeztet minket elmúlt 
gyerekkorunkra is, amikor még mi is más szemmel néztünk a karácsonyra: izgatottak 
voltunk, ámulva néztük a fényeket és alig vártuk, hogy megszólaljon a kiscsengő hangja. A 
gyerekek ma is így élik meg az adventi időszakot: kíváncsiak, várakozók, gyakran 
feszültek is. Rajtunk, felnőtteken is eluralkodik a feszültség, de egész más miatt: tele a 
naptárunk, és elintéznivalók hegyei tornyosulnak előttünk. 

 

 
8 



 

   
 

 

A karácsonyi maraton 

Már november elején kezdődik az őrület: előkeresni a karácsonyi dekorációt, díszíteni, 
mézeskalácsot sütni, készülni az iskolai és a munkahelyi ünnepségre, képeslapot küldeni, 
gondoskodni az ajándékokról, megtervezni az ünnepi vacsorát, és, és, és… Még felsorolni 
is nehéz! Ahhoz, hogy az ünnep jól sikerüljön, időben el kell kezdeni készülődni. Már 
októberben kész listánk van az elintéznivalókról, de legtöbben ott állunk leforrázva a 
naptár előtt decemberben, és rádöbbenünk, hogy már csak néhány napunk van a 
feladatokra. De igaziból nem is ez lenne a fontos! Muszáj minden decemberben „lefutnunk 
a karácsonyi maratont”? Nincs biztos recept a sikerre, de már az is sokat segít, ha az 
elképzeléseinket jól átgondoljuk és lejjebb tesszük az igényeinket. 

Az egyszerűbb út is elvezet az ünnephez 

Muszáj házilag barkácsolni az adventi naptárt? Talán jó még a tavalyi, vagy egyszer 
vehetnénk a boltban is! A gyertyák ugyanolyan szépen világítanak az adventi koszorún 
akkor is, ha idén kicsit csáléra sikerült! Az ünnepi menü lehet kicsit egyszerűbb is! Ha apró 
engedményeket teszünk, sokkal szebb ünnepre számíthatunk, nem leszünk idegesek, nem 
sürgetünk senkit és semmit. 

Mi számít Nekik IGAZ-án? 

A gyermek számára nem a gyerekkorban 
kapott kisautó vagy baba, hanem az ebben 
a korban megélt érzés, élmény lesz 
maradandó. Ezek a családi rituálék, 
ünnephez köthető hagyományok 
generációkon keresztül ívelnek át, 
melyet az Önök gyermekei is 
továbbvisznek, megtanulnak és felnőtt 
korban másolják le. Fejlődnek szociális 
képességeik, miközben az együtt töltött 
idő alatt megnyugszik a lélek, fejlődik az 
idegrendszer. 
„A családi szokások, rituálék az állandóság érzését 
keltve azt jelzik, hogy ha a belső világunkban rend van, kint 
sem történhet velünk nagy baj. Igen nagy az érzelmi jelentőségük: emlékeztető jelek, 
amelyek a szívünkhöz viszik azt, amit ésszel tudunk.”  – Kádár Annamária – 
 
Folytonos ismétlődésével segít eligazodni a gyermeknek időben, és egyfajta magabiztos 
érzést ad. Segít kilépni a hétköznapok monoton egymásutániságából. Valami mást, valami 
újat ad melyet a gyermek szerettei körében élhet meg. Ez serkenti belső világát az 
önmagában végbemenő változásra is.  
 A személyiséghez, a kiegyensúlyozott családi élethez az mindenképpen hozzáad, ha az 
ünnep tényleg ünnep: azaz a család megáll, egymásra figyel, beszélget. Ezzel együtt el kell 
fogadni: minden család sajátos módon éli meg a maga rítusait. A kultúra csak iránytűt ad 
ezek alakításához annak, aki fogékony rá.  
Mindenesetre a hagyomány megélése mindig egy alkalom: elgondolkodni azon kik 
vagyunk, hová tartozunk, honnan jövünk, és merre tartunk. 
    Gondoljunk arra, hogy végre együtt a család, nézhetjük gyermekkorunk karácsonyi 
filmjeit. Mi felnőttek is legyünk újra gyerekek: énekeljünk, olvassunk, díszítsük együtt a 
fát, kapcsolódjunk ki a mindennapokból! Élesszük fel a régi családi hagyományokat, és 
adjuk át magunkat a felhőtlen örömnek! 
 
Forrás: http://boldogsagprogram.hu/nyugodt-keszulodes-a-karacsonyra 
               https://pszichoforyou.hu/unnepek-es-ritualek-fontossaga-gyermek-eleteben/ 
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A kis gömböc 
(magyar népmese) 

 

      Volt egyszer a vila gon, me g az Ó perencia s-tengeren is tu l, egy szege ny ember meg egy 
szege ny asszony. Volt nekik ha rom la nyuk meg egy kis malacuk. Mikor a malacot ma r jo l 
meghizlalta k, vagy ahogy mondta k, annyira, hogy ke tujjnyi zsí r volt a ha ta n, mego lte k. A 
hu sa t felrakta k a fu stre, a go mbo co t pedig felko to tte k a padla son a legelso  gerenda ra, a 
szelemenre. Ó to ju knek csak annyi volt a kis malac hu sa, mint egy eperszem. Ma r az orja, 
nyu lja, feje mind elfogyott. Egyszer a szege ny asszony ra e hezett a go mbo cre, azt mondja 
ha t a lego regebb la nya nak: 

- Eredj csak fel, la nyom, a padla sra, akaszd le a szelemen gerenda ro l azt a kis go mbo co t, 
fo zzu k meg! 

0Felmegy ha t a la ny a padla sra; 
amint a szelemenro l le akarja 
va gni a go mbo co t, csak azt 
mondja az neki:  

- Hamm, mindja rt bekaplak! - s 
nem tre fa lt, hanem igaza n 
bekapta. 

Leste k, va rta k odalenn a la nyt a 
go mbo ccel, hogy jo n-e ve gre. De 
biza’ nem haladt. Azt mondja ha t 
az asszony a ko ze pso  la nya nak: 

- Eredj csak fel, la nyom, a ne ne d 
uta n, mondjad neki, hogy hozza 
azt a kis go mbo co t! 

Felmegy ha t a ma sik la ny is, 
sze tne z a padla son, de nem la tja 
sehol ne nje t. Azzal odamegy a 
ke me ny melle , s le akarja va gni a kis go mbo co t, de az azt mondja neki: 

- Ma r a ne ne d lenyeltem, hamm, te ged is bekaplak! 

Azzal sze pen bekapta. 

Ódalenn csak lesi, csak va rja a szege ny asszony a la nyokat. Mikor azta n megsokallta a 
va rakoza st, azt mondja a legkisebb la nya nak: 

- Eredj csak fel, la nyom, hidd le ma r a ne ne idet; azok az isten ne lku l valo k bizonyosan az 
aszalt meggyet szemelgetik. 

Amint felmegy a kisla ny a padla sra, azt mondja neki a kis go mbo c: 

- Ma r ke t ne ne d elnyeltem, hamm, te ged is bekaplak! 

S bekapta azt is. 

Az asszony ma r nem tudta mire ve lni, hogy hol maradnak azok a la nyok oly soka . Felment 
ha t a nyu jto fa val, hogy majd lehí vja o ket, de u gy, hogy nem ko szo nik meg, mert elha nyja a 
ha tukon a bo rt. Amint felment, azt mondja neki a kis go mbo c: 

- Ha rom la nyod ma r bekaptam, hamm, te ged is bekaplak! 
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Azzal u gy bekapta, hogy me g a kisujja se la tszott ki. 

Azta n a gazda, a szege ny ember is, mikor ma r elunta va rni a la nyait meg a felese ge t, 
felment a padla sra. Amint odamegy a ke me ny melle ; azt mondja neki a kis go mbo c: 

- Ha rom la nyod, felese ged ma r bekaptam, hamm, te ged is bekaplak! 

E s nem teketo ria zott sokat, hanem í zibe bekapta; de a rossz ko cmadzag ma r nem bí rt meg 
o t embert, hanem elszakadt, a kis go mbo c pedig leesett; azuta n, hogy felta pa szkodott, 
elkezdett gurulni, s gurult, gurult a gara dicson a fo ldre. 

Amint a kiskapun kigurult, kinn az utca n elo tala lt egy csoport kasza lo  embert, s azt az 
ege sz csoportot is mind egy sza lig bekapta. 

Azzal gurult, gurult tova bb. Az orsza gu ton elo tala lt egy regemen katona t. Azokat is 
minden baga zsito l egyu tt bekapta. Megint gurult tova bb. Nem messzire onnan, az 
a rokparton egy kis kana szgyerek legel tette a csu rhe t. A diszno k szertesze jjel cserke sztek, 
a kis kana szgyerek pedig ott u lt az a rokparton, s a be csi bicska ja val kenyeret, szalonna t 
evett. Ódamegy a kis go mbo c a kis kana szgyerekhez is, s azt mondja neki: 

- Ma r ha rom la nyt apjosto l-anyjosto l, meg egy csoport kasza s ember egy regement 
katona val egyu tt bekaptam, hamm, te ged is bekaplak! 

Hanem amint be akarta kapni, a be csi bicska megakadt a kis go mbo c sza ja ban, az azta n 
kihasí totta. Csak u gy o zo nlo tt ki belo le a sok katonasa g meg a sok ember. Azuta n ment 
mindenki a maga dolga ra; a kis go mbo co t pedig otthagyta k az a rokparton kirepedve. 

 

 

Ha a kis go mbo co t a kis kana sz be csi bicska ja ki nem hasí totta volna, az e n kis mese m is 
tova bb tartott volna! 
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Téli bakancslista ötletek 

 

  

 Menjetek el szánkózni! 

 Hógolyózzatok az udvaron, az utcán! 

 Nézzétek meg reggel a zúzmarás ablakot! 

 Süssetek mézeskalácsot, díszítsétek fel együtt! 

 Díszítsétek fel együtt a karácsonyfát! 

 Csodáljátok meg a téli tájat! 

 Figyeljétek meg a tél színeit! 

 Menjetek el a sötétben sétálni! 

 Figyeljétek meg a havat ahogy megsüti a Nap! 

 Készítsetek adventi koszorút! 

 Igyatok forró csokit tejszínhabbal! 

 Tegyetek ki madáretetőt élelemmel! 

 Gyújtsatok gyertyát! 

 Gyertyafénynél játszatok árnyjátékot! 

 Hozzátok karácsonyi hangulatba a lakást! 

 Igyatok forró, mézes teát! 

 Menjetek el karácsonyi vásárba! 

 Tegyetek narancskarikát a radiátorra! 

 Menjetek el korcsolyázni! 

 Süssetek almát a sütőben! 

 Vetítsetek diafilmet! 

 Bevackolva a kedvenc takaróba mondjatok mesét! 

 Járkáljatok a ropogó hóban, hallgassátok meg a hangját! 

 Hallgassatok karácsonyi zenét! 
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     Mielőtt az öreg Tél elindult a földre, alig győzte összeszedni sokféle cókmókját. Jól 
megtömte a batyuját hópihével, a zsebeit jégvirággal, és magára aggatta a jégcsapokat. 
Azután akkorát tüsszentett, hogy az összes száraz falevél, ami még utolsó erejével az 
ágakba kapaszkodott, lepotyogott, és másnap hajnalra deres lett a határ.  

- No, indulás! – mondta, maga köré parancsolva füttyös 
szélfiait és unokáit, a zömök kis hóembereket.. – tudja-e 
mindenki a kötelességét? … Ti, fiúk, fújjatok, ahogy csak 
bírjátok szusszal! Kalapot, ernyőt, háztetőcserepet!  

- Ó, de pompás lesz! – fickándoztak a szélfiúk. – Tavasz 
óta folyton aludniuk kellett, de most minden 
kéménylyukba belefújunk, minden kabát alá bebújunk!  

- Pirosra csípem a bácsik orrát! – kacagott a legfiatalabb, 
és máris előreszaladt, hogy megelőzze a többieket. Az 
öreg Tél napfényesett mosolyodott, de aztán gyorsan 
összevonta zúzmarás szemöldökét, és a hóemberkékhez 
fordult, akik illedelmesen sorakoztak fel mögötte, rossz 
söprűnyelekkel, fazék-kalapokban.  

- Vigyázzatok! – intett őket a Tél. – Napra ne menjetek, 
minden kályhát kerüljetek, még a gesztenyesütő néniket 
is!  

- Igenis nagypapa! – felelték a hóemberkék, és elindultak, 
hogy vidámságot hozzanak a télbe. Csak a legutolsó, aki a sor végén ballagott, tekingetett 
minduntalan hátra.  

- Mindjárt elveszted a sárgarépa orrodat! – ütötte hátba fagyos kezével az öreg Tél. – Előre 
nézz, és fogadj szót, mint a többiek! Megszeppent a hóemberke, gyorsan útnak eredt, és 
árnyas helyet keresett magának egy óvodakertben. Nagyon tetszett neki, amikor a cinegék 
megcsodálták, a verebek körülrepdesték – hát még amikor a csillogó szemű gyerekek 
rátaláltak!  

- Nincs szebb dolog, mint a hóemberség! – ropogtatta meg büszkén a derekát, és örült a 
fagynak, amitől erősnek érezte magát.  

- Kár-kár! –rikácsolt rá egy fekete varjú a kopasz fáról. – Kár, mert szebb a nyár, meg a 
tavasz!  

- Tévedsz, varjú! – felelte a hóemberke. – Nem lehet szép, mert akkor nincs se jégvirág, se 
hólabda, és nem korcsolyázhatnak a gyerekek.  

- De szednek igazi virágot, és piros labdát gurítanak a zöldellő réten! Kár-kár, hogy ilyen 
buta kis hófejed van, és mit sem tudsz a tavaszról, csak a télről! A hóemberke répaorra 
kihegyesedett haragjában, és meglóbálta a söprűjét:  

-Te vagy buta, mert összevissza károgsz, ahelyett, hogy megmutatnád nekem azt a híres, 
nevezetes tavaszt! A varjú ugrált a kopár ágon, úgy nevetett:  

- Nem lehet megmutatni, te oktondi! Csak akkor láthatod, ha elébe mégy. Ótt szokott jönni 
a patakpart déli oldalán, hóvirággal, ibolyával!  

- Sajnos, én nem mehetek el innen, mert abból nagy baj lehet – felelte a hóemberke.  

- Ki mondta?  
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- Nagyapám, a Tél.  

- Kár!... Kár, hogy az öregek mindig aggodalmaskodnak! Még nagyobb kár hallgatni rájuk! 
- Honnan tudod, hogy nincs igazuk? – kérdezte a hóemberke, de válasz helyett a varjú 
elrepült, mint aki nem tartja érdemesnek a további károgást. 
Csakhogy a kis hóemberben már felébredt az emésztő 
kíváncsiság. Meg a hiúság! Nem akármilyen hóember lenne az, 
aki látta a tavaszt. És milyen jól állhatna fekete 
széngombjaihoz egy ibolyacsokor! Igaz, az öreg Tél szigorúan 
megtiltotta, hogy elhagyják a helyüket, de most nem néz ide, 
mert sok dolga akadt a zúzmarával. Mégis várt másnap 
reggelig, s amikor még alig pirkadt, söprűnyelére támaszkodva 
elindult a patakparton felfelé. Kíváncsian csillogó 
szénszemével fürkészte az utat. Amerre ment, egyre kevesebb 
lett a hó, már alig bírt csoszogni. Egyszer csak megpattant a 
patak jégkérge.  

- Már itt lehet közel! –ujjongott a hóemberke -, mindjárt megpillantom! Furcsa melegség 
árasztotta el a belsejét.  

- Érdekes! – gondolta, amikor az első hóvirágra nézett, és kicsordult a könnye -, sose 
hittem volna, hogy így ellágyulok! Kövér kis hómancsával törölgetni kezdte az arcát. És 
akkor, az egyik fordulóban, egy nedves derekú fűzfa mögött felragyogott valami. 
Napsugárküllős hintaján megjelent a tavasz! Szórta, szórta az ibolyát, mosolygott kék 
szemével. Rámosolygott a hóemberre is, aki azonban a nagy ragyogástól alig látott, csak 
elejtette a söprűjét zavarában, és földig hajolt egy ibolyáért. De ugyanakkor pici roppanás 
hallatszott a belsejében, és nem tudott többé fölegyenesedni. Nagyon megijedt!... Fogyni 
kezdett, és mintha az orra is inogna. A gyönyörű sárgarépa orra!  

- Tél nagyapó! Hol vagy? – sírta el magát patakzó könnyekkel. – Segíts rajtam, mert valami 
szörnyű nagy baj fenyeget! Az öreg Tél már éppen cihelődött hazafelé, és csendet 
parancsolt a szélfiúknak, de a legfiatalabb most is futkosott, és elvitte hozzá a hóemberke 
hangját. Az öreg Tél haragjában nagyot fújt, s úgy ledobta hópihés zsákját, hogy annak 
kirepedt az oldala. Újra kavarogni kezdett a hó, megdermedtek a csöpögő jégcsapok az 
ereszen. Szegény tavasz tündér visszafordította a hintaját, arra sem volt ideje, hogy a 
virágait gyorsan összeszedje. Az öreg Tél végigviharzott a patakparton és fagyosan 
mordult rá a kíváncsi hóemberre:  

- Haszontalan kölyök! Mit csináltál? A hóemberke a fagytól ismét megerősödött, kihúzta a 
derekát, csak a feje billent bűnbánóan előre.  

- Drága Tél nagyapó – mondta -, nagyon kíváncsi voltam a tavaszra, de máskor nem 
csavargok el. Csak most az egyszer visszamehessek Télországba!  

- Látod, látod – dorgált az öreg Tél – jégcsap meg hólabda való a hóember-kézbe nem 
ibolya! Ez a szegényke is megfagyott a te hasztalanságod miatt. És valóban: a hóember egy 
lehorgasztott szirmú, fagyott ibolyát tartott a kezében. Emiatt nagyon elszomorodott, és 
szerette volna felébreszteni a dermedt kis virágot, de hogyan? Akkor egyszer csak egy 
barátcinege röppent a vállára.  

- Add a csőrömbe! Ide! Ide! – biztatta. – Majd én elviszem a tavasz tündérnek, hogy meleg 
leheletével újra életre keltse.  

- Köszönöm cinege! – hálálkodott a hóemberke. – És ha feléled, mondd meg neki, hogy 
nem akartam…  

- Elhiszem, elhiszem! – csacsogott a cinege, és az öreg Tél is elhitte. Sőt…én is elhiszem, 
mert az ilyesmi a legjobb hóemberkével is előfordul -, de aztán soha többé ne hallgass az 
ostoba varjúkárogásra.  
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Legyél te is részese Mackókiállításunknak! 

 

     Február másodika jeles napnak számít a népi időjóslásban. A régiek megfigyelése 

szerint ugyanis e nap időjárásából következtetni lehet a tél hosszára. 

Ráadásul a hagyomány ezt a medvék előbújásával is összekapcsolja, így elvileg azt kell 

figyelni, hogy van-e árnyéka a medvének ezen a napon. 

Ha a medve nem látja meg az árnyékát, a népi megfigyelések szerint ez arra utal, hogy a 

tél már nem tart sokáig, és hamarosan beköszönt a tavaszias időjárás. 

A Pitypang Óvi ezzel kapcsolatban rendezi meg hagyományos Mackókiállítását január 20-

24. 

A meghirdetett időpontban hozd be kedvenc mackódat és gyűjtsd a szavazatokat! 

Ez idő alatt lehet behozni a plüssmackókat, bármilyen formában, régit-újat, kicsit és 

nagyot. 

A macikra szavazni lehet majd, a legtöbb szavazatot kapott maci tulajdonosa 

meglepetésben részesül. 

Eredményhirdetés: január 31. 

Az esemény szervezője Anikó néni (Levendula csoport), az aktuális időszakban nála lehet 

érdeklődni a részletekről. 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
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 Farsang  

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, 

máris itt van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok 

végén a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük. A 

katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda 

közé esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. 

 

A farsanghoz a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb jelesnapi szokáshagyomány 

kapcsolódik. Legjellemzőbb eseménye az álarcos, jelmezes alakoskodás, amely majdnem 

minden farsangi szokásban előfordul. 

 

A párválasztás mellett 

a farsang lényege a 

szabályok felrúgása és 

kigúnyolása. Az 

álarcok és a maszkok 

viselése is erre 

vezethető vissza: a 

névtelenség, az 

„arctalanság” biztosítja 

mindenki számára a 

féktelen mulatozást.  

Vízkereszt napja 

mindig január 6. A 

bibliai hagyomány 

szerint a pap ekkor 

szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak – innen 

ered a nap neve is. Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot 

megelőző 40. nap.  

 

A hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang utolsó 

napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvétig tartó 

böjti időszak. 

 

Óvodánkban is igyekszünk néphagyományokat megismertetni a gyermekekkel! Ennek 

része a farsangi bál, melyet február 14-én tartunk. Ezen a napon jelmezbe bújik az ovi 

aprajanagyja! A csoportokban vicces játékok, jelmezbemutató zajlik. Végül egy nagy és 

zajos össztánccal próbáljuk mi is elijeszteni a telet. Eddig mindig sikerült! 
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Rajzolás-doboló  

Cél Képességterület 

Az egyszerre több információ/művelet 
befogadására és végrehajtására való 
képesség fejlesztése. 

Rajzolás, másolás pontosítása. 

figyelem, megosztott figyelem 

grafomotoros-koordináció/ író,rajzoló 
mozgás 

 

 

Leírás 
A gyermeknek rajzolnia kell a vonalat követve, 
miközben a másik kezével ütemesen dobol az 
asztalon.  A látott/hallott információk pontosabb 
kiszűrését szolgálja, a zavaró tényezők figyelmen 
kívül hagyásával. 
 

 

 

 

 

 

Helyre-rajzoló 

Cél Képességterület 

Utasítások pontos végrehajtása névutók 
(alá,fölé,mellé) használatával. 

orientáció síkban 

figyelem, feladatértés 

szerialitás/ sorrend 

 

Példák: 
- Rajzolj a lapod közepére egy kört! 
- Rajzolj a lapod jobb alsó sarkába egy 

virágot! 
Az utasítás kiadható alakzatonként, illetve 
két/három elemet összevonva, s így máris 
gyakoroljuk az összetett feladatvégzést is.  

- Rajzolj a lapod aljára egy virágot, utána a 
jobb felső sarokba egy napocskát! 

Figyeljük a sorrendet, de ha hibás, ne menet 
közben javítsuk a gyermeket, hanem amikor már 
elkészült a rajzokkal. 
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Golyó-sorrend 

Cél Képességterület 

Sorrend, az egyszer mondott utasítás 
szerint.  

Műveletek ismétlődő végrehajtása 
feladatvégzés közben. 

finommotorika/ kézügyesség 

szerialitás/ sorrend 

emlékezet 

 

Leírás 
A gyermek elé lepakolva a kívánt sorrendben a gyöngysor, méret, szín szerint is vegyesen. 
Nyakláncot kell készítenie a példánk szerint, de 
neki kell felismernie, hogy milyen színű 
gyönggyel kezdjen, s utána melyikkel folytasson. 
A fonalat, illetve a már kész gyöngysort nem 
fordíthatja meg a gyermek, ha ellentétes a 
sorrend, akkor újra kell kezdenie. A példa 
nehezíthető azzal, hogy csak megmutatjuk az 
elkészítendő sort, amit a feladatvégzés közben 
eltakarunk a gyermek elől. Kérhetjük, hogy 
például minden zöld golyónál mondjon egy 
állatot, de menet közben erre soha nem 
figyelmeztetjük. Ha hibázik, kezdheti előröl a 
feladatot. 

 

 

Ujjbirkózás 

Cél Képességterület 

Ujjak szorítóereje, egymástól is független 
erősítés.  finommotorika/ kézügyesség 

 

Leírás 
Játékos birkózás egy kézzel, két kézzel, külön-külön, vagy egyszerre.  
Erősödnek az ujjak, a ceruzafogás 
könnyebbé válik. 
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Ollóval-átvágó 

Cél Képességterület 

Kézfej/ ujjak óvatos, koordinált 
mozdulatai. 

Egyszer mondott utasítás megértése és 
végrehajtása. 

koncentrált, megosztott figyelem 

finommotorika/ kézügyesség 

vizuomotoros-koordináció/ látás és 
mozgás 

összerendezése 

 

Leírás 
Rajzoljunk tetszőlegesen egy útvonalat, amit 
elnevezhetünk például kincskeresőnek. 
Úgy kell a pályán haladni az ollóval, hogy az 
útvonalról tilos letérni, és bizonyos formákat 
mindenképpen át kell vágni.  Nagyobb 
gyermekeknél meghatározható a darabszám 
is, de ekkor legalább kettővel többet 
rajzoljunk az adott formából, mint amennyit 
át kell vágni, így ellenőrizhetjük a pontos 
feladatértést. 
 

 

      

Váltott/forma/szín-pakoló 

Cél Képességterület 

Az utasítás és a sorrend megtartása, 
alkalmazkodás a megváltozott 
utasításokhoz a jellegében azonos 
feladatokon belül. 

koncentrált figyelem 

szerialitás/ sorrend 

lateralitás/ jobb-bal differenciálás 

 

Leírás 

A gyermeknek csak a meghatározott kézzel, 
vagy váltva (bal/jobb) kell a helyükre pakolnia 
az elemeket. 

A gyermeknek a formákon lévő lyuk, a színek, 
vagy a formák szerint kell a helyükre pakolnia 
az elemeket.  

 

Példák: 

- Bal kéz piros, jobb kéz zöld! Egyszer az 
egyik, utána a másik!  

- Ballal kettőt, jobbal mindig egyet rakj a helyére! 

- Csak a lyukasokat! Csak a lyukas kékeket és sárgákat!  

- A feladat ugyanaz, de most legyen benne 1 zöld teli kör, és egy kék teli négyzet is! 
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Hozzávalók: 

Tésztához: 
▪ 2,5 dkg élesztő 
▪ 2,8 langyos tej 
▪ 1 ek cukor 
▪ 50 dkg liszt 
▪ 12,5 dkg rétesliszt 
▪ 2 tojás 
▪ 1 kk só 

 

Töltelékhez: 
▪ 10 dkg margarin 
▪ 10 dkg darált dió 
▪ 10 dkg porcukor 

 

Forma kikenéséhez: 
▪  Vaj 

 

Tetejére: 
▪ 5 dkg margarin 
▪ 1 ek cukor 
▪ 0,5 dl tejszín, vagy tej 
▪ 1 cs vaníliás cukor 

 
 

Elkészítés: 
Az e leszto t 1 dl langyos tejben egy keve s cukorral felfuttatjuk. Uta na a marade k tejjel e s a 
to bbi te szta hoz valo val ho lyagosra dagasztjuk. Langyos helyen 1 o ra n a t pihentetju k, majd 
finoman a tgyu rjuk, e s u jabb 30 percet kelesztju k. Ezalatt a to ltele khez a puha margarint a 
dara lt dio val e s a porcukorral o sszekeverju k. A te szta t enyhe n belisztezett deszka n 3 mm 
vastagsa gu , kb. 35x20-25 cm te glalappa  nyu jtjuk. A dio kre mmel megkenju k, majd aka r a 
pisko tatekercset, feltekerju k. Ólvasztott margarinba ma rtott ke ssel 12 kb. 3 cm vastag 
szeletre va gjuk. Óldalukat olvasztott margarinnal egyenke nt ko rbekenju k, majd enyhe n 
kivajazott 26 cm a tme ro ju  tortaforma ba egyma s melle  fektetju k. Teteju ket a marade k 
margarinnal megkenju k e s elo melegí tett su to ben, ko zepes la nggal (180 fok) 20 percig 
su tju k. Ekkor a cukorral e desí tett tejszí nnel vagy tejjel meglocsoljuk, e s ero sebb la nggal 
(200 fok) tova bbi 15-18 percig su tju k. Me g melegen vaní lia s cukorral meghintju k. 
 

 

Fotó: sutnijo.hu 
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Hozzávalók: kb. 40 darabhoz 

 

Tésztához:  

▪ 25 dkg liszt (fele rétes-,  
fele finomliszt) 

▪ 20 dkg Rama margarin 
▪ 10 dkg darált mandula 
▪ 7 dkg porcukor 
▪ 1 csipetnyi só 

 

 

Tálaláshoz: 

Vaníliás cukorral összekevert porcukor 
  

 
 

Elkészítés 

A tésztához valókat gyorsan összegyúrjuk, hüvelykujjnyi vastag rudakká sodorjuk, és 
mintha krumplinudlit készítenénk, egycentis darabokra vágjuk.  
Ezután két meglisztezett tenyerünk között kb. 6 cm-es rudakká sodorjuk, és patkó alakúra 
hajlítva tepsire fektetjük.  
Előmelegített sütőben pár percig erős, majd takaréklánggal világossárgára sütjük.  
A sütőlemezről még melegen leszedjük, és azonnal vaníliás porcukorba forgatjuk. 
Vigyázzunk, ha kihűlt, nagyon törik.  
Fémdobozba zárva hetekig eltartható. 

 

 

 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 

 

 

Fotó: cookta.hu 
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  A te li ido szakban sajnos sok ido t to ltu nk a szoba ban, hiszen kora n so te tedik e s a 

farkasordí to  hidegben nem lehet o ra k hosszat kint szaladga lni. Persze ilyenkor is fontos, 

hogy mindennap ja tsszanak, futka rozzanak a friss levego n a gyerekek, í gy lesznek 

edzettek, ege szse gesek! A ko vetkezo  o tletek ko zo tt tala lsz benti e s kinti ja te kokat, te li 

verseket, dalokat e s mondo ka kat! 

A te l beko szo nte vel a kora n so te tedo  de luta nokon, egyre to bb ido t kell bent elto lteni a 

gyerekeknek. Gyakran panaszkodnak a szu lo k, hogy vagy unatkozik gyermeku k, vagy csak 

filmeket ne z. Ha testve r is van, hamarabb alakul ki konfliktus ko ztu k, ”nem ke pesek 

leko tni” magukat, veszekede sbe torkollik ja te kuk. 

 A legfontosabb azonban a ja te kossa g ”szigoru ” betarta sa! Hogy ne e rezhesse gyermeku nk 

ezt ko telezo nek, foglalkoza snak, tanula snak, e s tegye ezt kora nak megfelelo  mo don e s 

ideig. Jo  figyelembe vennu nk a gyerekek lassabb ritmusa t, valamint, hogy mine l kisebbek, 

anna l kevesebb ideig ko theto  le e rdeklo de su k, figyelmu k. Ne va rjuk el, hogy pl.: egy 3-4 

e ves gyermek bonyolultabb ta rsasja te kot ja tsszon velu nk o ra kig, vagy barka csoljon u gy, 

ahogy apa szeretne . 
 

Kellemes ido to lte st a gyerekekkel! 
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„…Ahogy Ők gondolják…” 

 

Pitypang Óvoda Gyerekszáj 

 

• „Jaj de finom illatok jönnek a babakonyhából, csak nem kakaós csiga? – Nem, 

pálinkás, de vigyázz, mert tűzforró!” 

• „Ez a tea meleg, mert piros. A piros az vulkánkitörés és nagyon forró.” 

• „Holnap nagyon finom édességet ettem. – Mit ettél? – Krumplit.” 

• N. meglátja az udvaron Tibor bácsit a beszoktatás ideje alatt: „Nézd, ott a 

tűzoltó bácsi!” 

• „Tudok sportkocsit vezetni, csak nem tudok, mert erős a kormánya.” 

• „Esik a vihar!” 

• „Ez a tej olyan hideg, mint a medve, a jegesmedve.” 

• „Ildi néni hazament a dolga miatt, mert elfogyott a dolga.” 

• Uzsonna közben: „Én ma este elestem.” 

• „Az iskolába lányok járnak, az óvodába fiúk. Mi oda nem fogunk átmenni.” 

• Szülinapi gyertya előtt: - „Kívánj valamit és fújd el a gyertyákat! – „Jó 

étvágyat!” 

• „Anita néni, én téged sohasem veszítelek el.” 

• S. Á. nadrág felvétel közben: „Én úgy látom ez nagyon nehéz feladat.” 

• „Hány éves az alvósod?” 

• M. M. meglátta a falon a vészkijárat jelzését: „Úgy látom, az az ember ott 

futkározik.” 

• „Nézd Anikó! Ellaposodott ez a ceruza!” 

• „Ági néni, mikor lesz a szülői? „Holnapután.” És mibe kell jönni?” 

• „Györgyi néni, nekem fáj a hasam a jövőtől.” 

• „Zsuzsi, szép a fülhallgatód.”…és a fülbevalóra mutat. 

• M. megdobott kővel egy kisfiút. Kérdezték, miért tette. „Ólaszország miatt van. 

Bementem a tengerbe és sós vizet nyeltem. Attól vagyok ilyen rossz.” 

• „Nekem jött egy kisfiú és megütötte az álarcomat.” - mutatott a szeme mellé. 
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Mesekönyv ajánló 

Vlagyimir Szutyejev – Vidám mesék 

Szerencsés egybeesés, ha a grafikus író is egyben, és egyik kezével ír, a 

másikkal rajzol. Ez Szutyejev esetében majdnem szó szerint így van. 

"Amikor kigondolom a meséket, mindig a jobb kezemben tartom a tollat, a 

balban pedig a ceruzát vagy az ecsetet. Ez így nagyon kényelmes: a jobb kéz 

írja a mesét, ezalatt a bal vidám képeket rajzol." Szutyejev kedves, rövid, 

vidám és tanulságos meséi, mulatságos figurái közkedveltek a gyerekek 

körében. 

 

forrás: www.libri.hu 
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Útravaló 

  

Megtapasztalás 

Érezned kell a fájdalmat, hogy értékeld az életet…  

Az embernek, ki sosem látta még a tüzet, nem elég csak az, hogy elmondják: Éget. Neki 

akkor is a közelébe kell mennie, meg kell érintenie hullámzó vörös lényét ahhoz, hogy 

biztosan megtudja: Valóban hólyagos sebet pecsétel kezén. Ez a szükségszerű 

megtapasztalás… 

Ezért, ha gyermeked vére kiserken a tűtől, szidalmaddal ne gyötörd feleslegesen.  

Tudja már, hogy fájdalmat okoz e játék… 

Ha elcsúszik a havon, ne félj, tanulnia kell az esést. 

 S többé már nem siet a jeges úton… 

Amikor megégeti kezét a forró víz, ne sírj, hanem 

ápold bőrét hűs kenőccsel, s mondd el 

neki: A többi víz is ilyen forró, mit a 

tűz fölött neveltek…  

Gyakran fájdalmas a tanulás.  

Hiszen a fájdalom, éppúgy 

nyomja emlékét lelkedbe, mint 

az égnek pengéje teszi a 

tölgyerdő egy fájával. Az erdő 

tovább él, de sosem fogja feledni a 

vihar hatalmát… 

 

 

Az élet szüntelen megtapasztalás… 

Ezért, ha sebet ejtettél bőrödön vagy fájdalmat égettél szívedbe, azt ne úgy raktározd 

lelkedben, hogy csak a szenvedésre gondolsz és emészted magad gyengeséged okán, 

hanem ismerd fel:  

A következő találkozásnál már te leszel az erősebb.  

Hiszen csak az erdő képtelen felkészülni a viharra… 

 

/Albertt/ 
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