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A karácsony a keresztény kultúrkör legfontosabb ünnepe, az adventi ünnepkört zárja le. 

Karácsonykor a keresztény ember Jézus Krisztus, a Megváltó születését ünnepli. Karácsony 

idején mindig is volt ünnep: a pogány időkben a téli napfordulót ünnepelték ilyenkor, Rómában 

december 17. és 25. között zajlott a szaturnália, ami a termékenység ünnepe volt. Karácsony 

ünnepét i. sz. 325-ben, az első nikaiai zsinat után tették december 25-re. 
 

Mikulás, Miklós-napi hagyományok 

Magyarországon a Mikulás december 6-a előtti éjjel jön (a 

katolikus naptár szerint ez Szent Miklós névnapja) és apró 

ajándékot hoz a gyerekeknek. Amikor a kicsik másnap reggel 

felébrednek, a szobáik ablakaiban levő cipőikben találják meg 

ezeket a meglepetéseket. Ilyenkor általában csak édességeket, 

gyümölcsöt és kisebb ajándékokat kapnak, mert a nagyobb és 

drágább ajándékoknak karácsonykor örülhetnek. A hagyomány szerint, ha jók voltak, akkor 

ajándékot, ha rosszak voltak, virgácsot kapnak (a virgács a gallyak egy csokra és a verést 

szimbolizálja). De általában megkapják mindkettőt, viszont manapság a virgácsok már 

aranyozottak és csak jelképes jelentésük van. 

Magyarország egyes vidékein azért nem érik be ennyivel. Állítólag szeretetteljes indíttatás 

helyett a fiatalokban rejlő életerő tiszteletéből fakadóan kezdtek el ajándékozni… Jó tudni! 

A népszokások között sokféle Mikulás-kép él, néhányuk a mai napig. Hozzánk Ausztriából 

érkezett a hagyomány a 19. században. Először a városi polgárokhoz, majd a vidéki 

értelmiséghez jutott el, végül pedig a parasztsághoz is. Tudtad, hogy korábban piros köpenyt, 

fehér süveget viselt, pásztorbottal járt a Mikulás, és később nyugati mintára lett kabátja és öve? 

A Budai-hegység néhány falujában a Mikulás ördögálarcot viselt. A kifejezetten elrettentő 

alakról nem a jóindulatú, kedves öreg bácsi jutott a gyerekek eszébe… 
A Dunántúl egyes vidékein úgynevezett láncos Miklósok járkáltak. A láncok szerepe az volt, 

hogy a derekukra kötötték, és ahogy járkáltak, a csörgés elűzte a rövidülő nappalok iránti 

félelmet. (Állítólag Csepreg városában a szokást betiltották, mert megijesztette a nőket és a 

gyerekeket.) 
Bács-Kiskun megyében az asszonyok öltöztek be Mikulásnak: felvettek egy bundát, 

kibontották hajukat és két tollseprűt erősítettek a kucsmájukra. 
Csallóköz és Mátyusföld hagyománya a Miklós napi tréfás gyóntatás: fiatal fiúk püspöknek 

vagy kántornak öltöztek, és megpróbálták kideríteni a fiatal lányok gyóntatásakor, hogy van-e 
szeretőjük. Ha nem válaszoltak, kinn az udvaron megcsipkedték őket. Ide kötődik a Miklós-
napi alakoskodás: a gyerekek megimádkoztatása, vizsgáztatása, büntetése és jutalmazása volt 

a cél. Miklós napi fonalvizsga: A leányos házakban megvizsgálták a fonalakat, és amelyik lány 

november első napjától kezdve nem tudott minden héten fonott fonalat felmutatni, hamuval 

megtömött zacskókkal ütögették… 
Baranyában, valamint a bukovinai magyarok úgy tartják, hogy ha „Miklós megrázta a 

szakállát”, akkor jön a havazás, illetve a Miklós-napi időjárás mutatja meg a 

karácsonyit.A Fejér megyei Nagykarácsonyban az 1990-es évek közepén Mikulásházat 

állítottak fel, itt a gyerekek személyesen adhatják le listájukat a Mikulásnak, aki németül, 

angolul és oroszul is beszél, e-maileket, sms-eket és telefonhívásokat is fogad… 
 
A Pitypang Óvodába és a Vadvirág Tagóvodába is december 6-án látogat el a Mikulás.  
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Gyermekkarácsony 

              
        
  Minden bizonnyal ebben az évben is az egyik 

legjobban várt ünnep a közelgő karácsony lesz a gyermekek 

életében. Ezen a reggelen különösen szép ruhában érkeznek meg 

a gyerekek, megadva az ünnep tiszteletét az öltözetükkel. Az 

aulában már előző délután feldíszítjük a fenyőfát, hogy már a 

reggel érkező gyerekek megcsodálhassák, ezzel is szeretnénk az 

ünnepi hangulatot oda varázsolni az ovinkba! Minden csoport a 
december 16-án, a délelőtt folyamán kimegy az aulába a 

karácsonyfához, hogy körbe állva énekeljenek, verset mondjanak 

közösen. Ezt követően, mindenki visszatér a saját csoportjába, ahol addigra már járt a „Jézuska” 

s a gyertyafényben otthagyta a sok szép értékes ajándékot a gyerekeknek. Mindennel felérő, 

kitörő örömmel bontogatják ilyenkor a szépen becsomagolt játékokat. S talán, ami a szívünkig 

hatol, az a csacsogás, ahogyan felkiáltanak sokszor: „Pont ilyen babát szerettem volna!” „Pont 

erre a rendőrautóra vágytam!” Bizony, sok dolga van a Jézuskának, kifürkésznie, mire vágynak 

az aranyos ovisok a Pitypang Óvodában és a Vadvirág Tagóvodában! 

 

Karácsonyi alkotó délután 
 

Minden évben, így idén is családi alkotó délutánt szervezünk karácsony előtt az ovinkba járó 

gyerekeknek és szülőknek. Nagyon fontosnak érezzük, hogy ebben a rohanó világban, 

megálljunk egy picikét és legyen időnk egy tartalmas családi délutánt eltölteni gyermekünkkel. 

Feltöltődni, alkotni, nevetni, énekelni! Idén ez a kellemes délutánunk december 15-én kerül 

megrendezésre, melyre minden kedves gyermeket, testvért, szüleit és nagyszüleit szeretettel 

várunk! Általában két helyszínen 4-4 asztalnál biztosítunk helyet az alkotni vágyóknak. Idén is 

bízunk benne, hogy szebbnél szebb kézműves alkotások fognak születni az ügyes kis ujjacskák 

között. A hangulathoz hozzá fog járulni, a karácsonyi zenekavalkád. Jöjjenek el minél többen 

és töltsenek egy kellemes délutánt velünk! 

A járványügyi helyzet miatt a programok változhatnak! 
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Mesevölgyben, dalos erdő közepében… 

 

Kedves Anyukák és Apukák! 

 

Újból kalandra hívjuk Önöket, tartsanak velünk idén is a 

mesék birodalmába! 

 

Szőjenek együtt mesét gyermekeikkel! Az elkészült 

alkotásokat gondosan elolvassuk, kiállítjuk és 

megcsodáljuk. Formájuknak csak a képzelet szabhat 

határt: lehet nyomtatott, kézzel készült, rajzokkal 

díszített is akár. 

A meséket 2022. január 7-ig adhatják le a gyermekek a 

csoportukba. 

Jó szórakozást és sok vidám percet kívánunk a 

remekművekhez! 
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Medvehiedelem - Avagy kibújik-e a medve a barlangjából? 

Mackókiállítás 

Gyertyaszentelő napjáról több népi hiedelem is ismert. Az egyik Európa legnagyobb termetű 

ragadozójára, a barnamedvére hivatkozik, és azt állítja, hogy ezen a napon a téli álmot alvó 

medve felébred, kitekint a barlangja bejáratán, hogy megnézze, milyen az idő. Ha derült az ég 

és szépen süt a nap, enyhe a levegő, akkor visszamegy és folytatja az alvást. Tudja (érzi?), hogy 

még nincs vége a télnek, mert havas förgetegek, csikorgó hidegek lehetnek. Ha viszont hideg, 

téli időt talál, kinn marad, mert érzi, hogy hamarosan vége a télnek, rövidesen megenyhül az 

idő. Régebben pálfordulás napján - január 25-én -, ma már csak gyertyaszentelő napján érdekli 

az embereket, kijön-e a medve a barlangjából. Tudnunk kell, hogy e szokás gyökerei Erdélyben 

találhatók, de a szálak onnan is tovább vezetnek, egyenesen Jókai 

Mórhoz. Sokak szerint a nagy mesemondó fantáziájában született 

meg az időjós medve máig élő alakja. 

Jókai Mór Az új földesúr című regényben így ír: 

„Van aztán egy napja a télnek, aminek gyertyaszentelő a neve. 

Gyertyaszentelő napján a medve elhagyja odúját, kijön 

széttekinteni a világban. Azt nézi, milyen idő van! Ha azt látja, 

hogy szép napfényes idő van, a hó olvad, az ég tavaszkék, ha lágy, 

hízelgő szellők lengedeznek, akkor a medve - visszamegy 

odújába, s még negyven napot aluszik tovább. Ha azonban 

gyertyaszentelő napján azt látja a medve, hogy rút, zimankós förmeteg van; hordja a szél a 

hópelyhet, ha jégcsap hull a fenyők zúzmarázos szakálláról; ha 

a farkas ordít az erdő mélyén: akkor a medve megrázza 

bundáját, megtörli szemeit és kinn marad; nem megy vissza 

többet odújába, hanem nekiindul elszánt jókedvvel az erdőnek. 

Mert a medve tudja azt jól, hogy a tél most adja ki utolsó mérgét. 

Csak hadd fújjon, hadd havazzon, hadd dörömböljön: minél 

jobban erőlteti haragját, annál hamarább vége lesz. S a 

medvének mindig igaza van.” 

A Pitlypang Oviban idén is sor kerül a már hagyománynak számító Mackókiállításra 2022. 

január 28. A meghirdetett időpontban hozd be bátran kedvenc plüssmackód, lehet az kicsi, nagy 

vagy óriás, régi és új egyaránt. Minden macira lehetőség lesz szavazni, a nyertes bundás 

gazdájának pedig jutalom üti a markát. Eredményhirdetés: 2022. február 4. 
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Farsang 

 
                                                                                                                                                             
A farsangi időszak vízkereszttől a húsvétot megelőző 

negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig 
tart. A tavaszvárás ősi örömünnepe. 
A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak 

meg, a királyi udvarban az olasz és francia, míg falun a 

német hatás érvényesült. A szokások és hiedelmek 

zömének szempontjából többnyire farsangvasárnap, 

farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi 

farsangot. A záró három napot " farsang farkának " is 

nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. 

„Felkötjük a farsang farkát” - mondták még jó ötven éve 

is az idősebb emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, 

vagy szórakozni mentek. Régi hagyomány a Balaton-felvidéken az „asszonyfarsang”, melyet 

mindig farsanghétfőn rendeznek. Ekkor a lányok, asszonyok férfiruhába bújtak, és férfi módra 

mulattak egész nap. 
A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus 

erőt tulajdonítottak. A népi kalendáriumban különleges 

nap a hamvazószerda utáni csütörtök, amikor 

felfüggesztették a böjtöt, hogy elfogyaszthassák a 

megmaradt farsangi ételeket: ez volt a zabáló-, torkos- 
vagy tobzódócsütörtök. 
A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt 

szerepük, a lányok bokrétát adtak az általuk választott 

fiúknak, amit azok a kalapjuk mellé tűztek és úgy 

mentek a bálba. Szokás volt a lányok, asszonyok, sőt a 

gyermekek külön farsangolása is. 
A legtöbb házasságkötés és lakodalom farsang idejére esett, amelyik lány farsangig nem ment 

férjhez azt tréfás versikékkel kicsúfolták.  
A farsangi időszak nem múlhat el jelmezes, álarcos alakoskodás nélkül. A legkedveltebb 

maszkos alakok: a koldus, a cigány, a betyár, a menyasszony, a vőlegény és a különféle 

állatfigurák: medve, ló, kecske, gólya stb. A kifestett, jelmezbe öltözött és fejére maszkot húzó, 

éneklő, táncoló és tréfálkozó menetet zenészek kísérik. A sokaság végül elégeti a telet jelképező 

koporsót vagy a rongyból, szalmából készült kiszebábot. Jellemzői a farsangi jelmezes 

felvonulások, táncmulatságok. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre 

kívánták késztetni.  
A busó öltözet ma is olyan, mint régen: szőrével kifordított rövid bunda, szalmával kitömött 

gatya, színes, gyapjúból kötött cifra harisnya, a lábakon bocskor. A bundát az övvel vagy 

marhakötéllel fogják össze a derekukon, erre akasztják a marhakolompot. Kezükben az 

elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartják. A 

leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, hagyományosan 

állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc. 
Óvodánkban idén sem maradhat el a farsangi mulatság, a Pitypang oviban február 18-án, a 
Vadvirág Tagóvodában pedig 17-én szervezzük a maskarás mulatságot. Tréfás és persze minél 

hangosabb játékokkal hangolódunk majd a nagy jelmezbemutatóra és a közös táncos télűzésre. 
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Grassalkovich-kastély 

A Gödöllői Királyi Kastély hazánk legnagyobb barokk kastélyai közé tartozik. A folyamatosan 

megújuló kastély kiállításai bemutatják a Grassalkovich időszakot és a királyi időszakot 

egyaránt. A kiemelkedő műemlék parkja és kávézója belépőjegy nélkül is látogatható. 

A királyi kastély története 

A 18. század egyik tekintélyes magyar főura, Grassalkovich I. Antal építtette. 1745-re 
Mayerhoffer András tervei alapján elkészült az első U-alak, a díszteremmel és a főúri 

lakosztályokkal. Néhány évvel később az istálló és szénapadlás, valamint a ma is működő római 

katolikus templom is hozzáépült. Mária Terézia királynő ebben a formában látta kastélyt, 
amikor 1751-ben látogatást tett Gödöllőre. 

 
A család folyamatosan bővítette és fejlesztette az épületet és környékét. Miután férfiágon kihalt, 

I. Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő rezidenciája lett. Kettőjük közül főként Sisi 

királyné kedvelte Gödöllőt. 1920-tól Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájaként szolgált, 

majd szovjet laktanya és szociális otthon működött benne. Helyreállítása 1985-ben kezdődött. 

 
Forrás: https://godolloi-kiralyi-kastely-godollo-p2655  
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Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a 
végén mégis úgy tönkrement hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. 

Abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat 

emésztette magát a jövendőn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak nem 

pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt. 

Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen az asztalán a pár 

cipő. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan 

végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, 

nincs a: a mestermunka, amelyik különb lehetett volna. 

Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára. 

 

- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suszter 

keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan annyit, hogy éppen két párra való 

bőr tellett ki belőle. A suszter este ezeket is szépen kiszabta. 

"A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - gondolta -, ráérek a dolgomtól." 

De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő, neki a kisujját sem kellett megmozdítania. 

Vevő is akadt mind a kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter, a pénzen most már négy párra 

való bőrt vásárolhatott. 

Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta. S így ment ez tovább napról napra, 

hétről hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre 

tett szert, és megint jómódú ember lett belőle. 

Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán, 

mielőtt lefeküdtek, azt mondta a feleségének: 

- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen 
szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben?  
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Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert 

előhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a 

sarokban. Onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz. 

Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, 

egyszer csak valami kaparászást, 

topogást, izgést-mozgást hallottak; az 

ajtó egyarasznyira kinyílt, és két 

kedves kis manó surrant a szobába. Se 

szó, se beszéd, odaültek a suszter 
asztalkájához, fogták a kiszabott 

bőröket, és munkához láttak. Olyan 

fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, 

parányi kis ujjukkal olyan szaporán 

varrtak, tűztek, hogy a suszter azt sem 

tudta, hová legyen ámulatában. 

A manók addig egy szempillantásra 

sem hagyták abba a munkát, míg a 

cipők el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet 

füttyentettek, s illa berek! - eltűntek.  

Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony: 

- Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéron 

szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik 

ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek 

egy pár szép kis cipőt. 

Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, 

készültek a kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, 

míg a kis cipőket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták 

oda az asztalra; szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit 

szólnak majd a manók. 

Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz akartak látni. Hanem 

ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez 

kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ruhákba, 

felhúzták a kis cipőt, füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. 

Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? 
Többet bizony nem is suszterkodunk! 

- énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a 

szobából. 

Nem is jöttek vissza soha többet. A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora mindig volt 

munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett. 
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 A Sástó Magyarország legmagasabban fekvő tava a Mátra hegységben. Nyáron remek 

csónakázó és kirándulóhely, de télen is érdemes idelátogatni, s egy nagy sétát tenni a havas 

mesebirodalomban. A természeti szépségek és a vadkacsák mellett a hely harmadik fő 

vonzereje az 50 méter magas kilátó is, mely eredetileg fúrótoronynak készült. Legtetejéről 

megcsodálhatjuk a Mátra hegykoszorúját, sőt tiszta időben a Budai-hegységig is elláthatunk. A 
jegy árakról és a nyitva tartásról érdemes előre tájékozódnunk: https://matrahegy.hu/sasto/ 

  

Megéri tenni egy kitérőt a Remete-barlanghoz is, mely egy kiadós, téli zimankót követően igazi 

jeges tündérpalotává változik. A sziklafalról lelógó hatalmas jégcsapok olyan látványt 

nyújtanak, mintha kristály-cseppkövek százai csipkéznék le a mennyezetet.  

Olvadáskor vigyázzunk, mert a lehulló, hegyes jégcsap könnyen kárt okozhat bennünk! 

 

Források: https://matrahegy.hu/sasto/ 
https://mindenamieger.blogspot.com/2018/01/a-sasto-magyarorszag-legmagasabban.html 
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/barlang/remete-barlang-matra-/25282743/ 
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Mikor fektessük le a gyermeket? 
Az egyik központi kérdés mindig, hogy mikor fektessük le a 

gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással 

van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint (Kelly és 

mtsai, 2013). A több mint 11 000 gyereket érintő vizsgálat 

során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve 

térérzékelési tesztek eredményei között keresték az 

összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek 

le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez 

fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon vagy akár 

egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni.  
 
Mennyi időt tévézhet a gyermekünk? 
Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége kétéves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a 

gyerekek tévét nézzenek, kétéves kor felett pedig naponta maximum két órát szabad 

véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. Két és fél éves korban akár már napi plusz egy 

óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. 
 
Egy kanadai kutatás (Pagani és mtsai, 2013) azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az 

iskolaérettségre: majdnem kétezer kisgyereket követtek figyelemmel két és fél éves koruktól öt 

és fél éves korukig. Azoknak a két és fél éveseknek, akik többet tévéztek, ötéves korukban 

rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik, és a szókincsük is kisebb 

volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudnak odafigyelni az 
osztályteremben, ráadásul gyakrabban esnek áldozatul a kortársaik bántalmazásának is. 
 
Ki mennyi házimunkát végezzen? 
A gyerekek lelkiállapotát nagymértékben befolyásolja a szülők kapcsolata, közöttük pedig 

gyakori konfliktusforrás lehet, hogy ki csinálja meg a házimunkát: kutatások szerint a 

házaspárok többet kapnak össze ezen, mint a felek munkahelyi ügyeit érintő dolgokon (Kluwer, 

Heesink & Van de Vliert, 1996). Így az otthoni teendők felosztása fontos összefüggésbe kerül 

az egyének boldogságával és házasságuk minőségével. 
Amerikai kutatók arra jutottak, hogy mindkét fél jobbnak tartja a házasságuk minőségét, ha 

meg vannak elégedve a házimunka elosztásával (Galovan és mtsai, 2013). Amikor a szülők 

egyszerre végezték a házimunkát, elégedettebbek voltak, függetlenül attól, ki milyen feladatot 

csinált. 

Az „intenzív anyaság” esete 
Gyakran halljuk, hogy valaki azért szeretne gyereket, mert szerinte az boldoggá tenné. Valóban 

születtek tanulmányok arról, hogy a szülők elégedettebbek voltak az életükkel, azonban sok 
kutatás éppen az ellenkezőjére jutott. Nem a szülőség az, ami lelki bajokhoz vezet, hanem egy 

sajátos nevelési mód, az „intenzív anyaság”. 
Egyes kutatók ezt a paradoxont oldották fel egy speciális nevelési mód, az „intenzív anyaság” 

és az anyák mentális egészségének vizsgálatával (Rizzo és mtsai, 2012). A 181 ötévesnél 

fiatalabb gyereket nevelő anyával végzett kutatásukban azt találták, hogy azok az anyák, akik 

szerint a gyerekek „szentek” és azt gondolják, hogy az anyák sokkal jobb szülők az apáknál, 

nagyobb valószínűséggel voltak depressziósak és elégedetlenek az életükkel. 
 
Forrás: https://mindsetpszichologia.hu/nevelesi-tippek-szuloknek-het-tanulmany-alapjan  
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Táblával pakoló 1. 

Cél Képességterület 

A megismert szabályok előhívása, önálló 

alkalmazása konkrét utasítások nélkül is. 

figyelem 

feladatértés 

emlékezet 

1. Szóbeli utasítás helyett rámutatás után feladatvégzés. Táblázat vagy többféle képeket 

tartalmazó könyv segítségével. 
Találjunk ki szabályokat. Eleinte egy-kettő, majd az eredményesség tekintetében többet is. 

Mondjuk el a szabályokat a gyermeknek, majd kezdhetjük a feladatot. 
Példák: 

- Ha majd egy állatra mutatok, akkor az összes pirosat a helyére kell pakolni!  
- Amikor vonalra mutatok, csak lyukast pakolhatsz, de mindet amit csak találsz! 
- Gyümölcsnél hármat rakhatsz bármilyenből! 
      

 

 

 

 

 

Táblával pakoló 2. 

Cél Képességterület 

Önálló és rugalmas feladatváltás az egymást 

követő műveleteknél, a pontos végrehajtásra 

való képesség javítása.   

figyelem 

feladatértés 

emlékezet 

2. Monoton feladatvégzés közben a meghatározott jeleknél feladatváltás és végrehajtás. 

Táblázat vagy többféle képeket tartalmazó könyv segítségével. 
Egyszer mondjuk el a szabályokat, és feladatvégzés közben ne javítsunk. 
Példák: 

- Sorolj fel kettő sort, utána pakold el az összes pirosat!  
- Sorolj három sort, de minden állatnál a helyére kell tenni egy kéket! 
- A köröknél mindig 2 zöldet rakj a helyére!    

  

 

    

 

 /Albert Tibor gyógypedagógus/ 
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Az iskolaérettségről óvodapedagógusi szemmel – a fejlesztés lehetőségei 

Az iskolába készülő óvodások szüleinek szoktuk tanácsolni, 

hogy a tanszerek beszerzésébe vonják be gyermekeiket, így 

ők választhatják ki a nekik tetsző iskolatáskát, füzeteket és 

tanszereket – természetesen szülői irányítás mellett. Így a 

gyermekek pozitív izgalommal készülhetnek az előttük álló 

új kihívásokra.  Habár az iskolaérettséget meghatározzák különböző biológiai, mozgásbéli és 

pszichológiai feltételek, továbbá bizonyos képességek megléte is szükséges hozzá, mégis 

fontos tisztában lenni azzal, hogy az iskolaérettség kérdése inkább az adott kor és társadalom 

elvárásait jelöli a gyermekkel szemben. Pedagógusként olykor meglepődve hallunk olyan 

visszajelzéseket, mely szerint egy általunk iskolaérettnek tekintett és „nyugodt szívvel” 

iskolába küldött gyermek teljesítménye meglepően alacsony szintű, a gyermek „küzd” a 

tanulással. Holott megeshet, hogy az óvodai foglalkozások során éppen ez a gyermek volt a 

legaktívabbak, leginkább érdeklődőek egyike.  

A gyermek sikerességének szempontjából a szülői minta mellett döntő szerepe van az 

iskolának, a pedagógusnak is. 

Úgy vélem, hogy iskolába lépésekor elengedhetetlen lenne a gyermek személyiségének 

komplex fejlesztésére helyezni a hangsúlyt. Ez azonban nem tud megvalósulni olyan 

körülmények között, ahol elsősorban a tanulmányi eredményeken van a hangsúly.  

Véleményem szerint az iskolakezdéskor mindenképp figyelembe kell venni, hogy ezek a hat–

hét év körüli gyermekek néhány hónapja még az óvodában játszhattak, tanulási folyamataikban 

szabadon – negatív következmények nélkül hibázhattak, újra próbálkozhattak egy-egy 

megoldási móddal. Az óvodából az iskolába való átmeneti időszakot megkönnyítheti, ha a két 

nevelési-oktatási intézmény szorosan együtt tud működni, a pedagógusok egymás munkájába, 

illetve a gyermekek tanulási folyamataiba hospitálások során bele tudnak pillantani. 

Fontos továbbá az is, hogy az iskolakezdés egyfelől segítse a gyermekeket saját adottságaik 

felfedezésében. Ehhez arra is szükség van, hogy a pedagógusok megfigyeléseik útján feltárják 

a gyermekek erősségeit, és ebben támogassák, biztassák őket – így később a nehezebb 

feladatokhoz való hozzáállásuk is pozitív irányú lesz. 

Az iskolához való pozitív viszonyulás akkor jöhet létre, hogyha sikerül minden gyermeknek 

egyéni sikerélményhez jutnia, valamint megtapasztalhatják a közös erőfeszítés örömét.  

Nem vitatható, hogy az iskolához való pozitív viszonyuláshoz a gyermekeknek a támogató 

szülőkön, pedagógusokon és a megfelelő környezeten túl szüksége van arra a bizonyos 

iskolaérettségre is, melynek elérése egy folyamat eredménye.  
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Tapasztalataim azt mutatják, hogy az iskolakezdést megelőző hónapokban a gyermekek 

lelkesedéssel hozzák a csoportba a különféle foglalkoztató füzeteket, melyek feladatainak 

megoldásával láthatóan sokat foglalkoznak egy-egy délután. Nincs is ezzel probléma, ha a 

gyermek önszántából, lelkesen tölti ezzel a délutánjait.  

A foglalkoztató füzetekhez hasonlóak a Logico, illetve a MiniLÜK játékok is, melyekhez 

sokféle feladatlap kapható a különböző korcsoportok számára. Iskolakezdés előtt logikai 

játékokkal is fontos a gyermekeket megismertetni. Ilyenek például a BunnyBoo, illetve 

a Pingvincsúszda is. Ezek a játékok előre vetítik az iskola légkörét, hiszen egyfelől 

megoldásukhoz nagyobb fokú önálló gondolkodás, feladattudat is szükséges, továbbá ülő 

helyzethez kötöttek. 

Ma már mindenki számára ismert az a tény, hogy a mozgás fejlődésének is kiemelt szerepe van 

a gyermek fejlődése során. A mozgásfejlődés elősegítéséhez elengedhetetlen a megfelelő 

mozgástér, a mozgásszabadság, illetve a környezet biztosítása (Farmosi, 2011, 67). 

A kisebb, óvodáskorú gyermekek szempontjából kiemelten fontosnak tartom 

a hintázás szerepét, mely az utóbbi időben kissé háttérbe szorult, pedig a vesztibuláris rendszer 

– mint az agyféltekék közötti kommunikációban közreműködő, s ezzel a test két fele közötti 

koordinációt segítő rendszer – fejlődésének szempontjából kiemelt szerepe van. A 

nagymozgások fejlődéséhez akár a kisebb, akár a nagyobb gyermekek számára megfelelőek 

például az ugróiskolák, melyeket többféle alakzatban felrajzolva akár kültéri, akár beltéri 

környezetben is lehet játszani.A finommozgások fejlesztése elsősorban az írás, de az olvasás 

elsajátításának szempontjából is egyaránt lényeges. „Az ujjak a téri-vizuális viszonyok 

leképezésében játszanak jelentős szerepet, így érthető, hogy az ujjtudatosság az olvasási 

képesség megalapozásához elengedhetetlen. Minden kézzel végzett munka, diópucolás, 

tésztagyúrás, formázás, barkácsolás, válogatás, varrás stb. fejlesztő tevékenység is.” 

(Gyarmathy, 2017) Kisebb gyermekek számára a jól ismert „Hüvelykujjam almafa” kezdetű 

mondóka mellett az alábbi is segíti az ujjtudatosság alakulását (Szabó, 2005, 25): 

 

Ujjaimat mutogatom, 
közben vígan mondogatom:                            (az ujjak mozgatása) 
kifordítom                                                        (kézfej kifelé mozgatása)  
befordítom                                                       (kézfej befelé fordítása) 
fölfordítom                                                       (kézfej fölfordítása)  
lefordítom                                                        (kézfej lefelé fordítása) 
zongorázok, furulyázok,                                  (az ujjak mozgatása) 
erősebb lett a kezem, a tornát befejezem.        (kéz ökölbe szorítása) 
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Az iskolaérettséghez szükség van arra is, hogy a gyermek ki tudja fejezni magát, el tudja 

mondani gondolatait.  

Ez legjobban mesehallgatással fejleszthető. Úgy vélem, iskolakezdés előtt a legmegfelelőbb 

könyvek között meg kell említeni: Bajzáth Mária: Így megyek az 

iskolába – Népmesekincstár 3. – Népmesék a világ minden tájáról 

– 6–8 éveseknek című könyvét, illetve Kormos István: Vackor az 

eső bében című művét is. A gyermekek, kissé belebújva a mesék 

szereplőinek bőrébe, közelebb érezhetik magukhoz az iskola 

közelgő helyzeteit, így önmagában ez is segítséget jelenthet akár 

szorongásaik oldódásában, akár felkészülésként a további 

kérdéseik megfogalmazásában. Ha nem érezzük egyedül 

magunkat a ránk váró – s ezért ismeretlenségében még ijesztőbb – 

helyzetben, azzal máris könnyebbé válhat számunkra, így 

eredményesebbé is válhatunk. 

Fontos tudatosítani mindezek mellett a mindennapokban rejlő fejlesztési lehetőségeket is, 

hiszen úgy lesz igazán sikeres a tanévkezdés, ha észrevétlenül tudjuk növelni a gyermekek 

önbizalmát, megnyilatkozási készségüket. Ez pedig egyszerűen elérhető, ha a gyermekeket már 

óvodás korukban, a maguk szintjén bevonjuk a mindennapi teendők elvégzésébe. Ha például 

egy-egy bevásárlás alkalmával buzdítják a szülők gyermekeiket arra, hogy segítsenek a kívánt 

termékeket bepakolni a bevásárlókocsiba, esetleg a kasszánál fizessenek ők, akkor máris 

lehetőséget kaptak arra, hogy felnőtt előtt megnyilatkozhassanak – természetesen a szülő 

biztonságot adó támogatása mellett. 

Bizonyos, hogy az iskolakezdés annak minden szereplője számára különleges élményeket 

jelent, eddigi életük rendjében változást, egyúttal új felfedezést, a világ – és önmaguk – 

megismerésében örömteli mozzanatokat. 

Annak érdekében, hogy ez minél tovább minél szebb élményeket tartogasson, nagyon fontos, 

hogy mind a gyermekek, mind szüleik és pedagógusaik értsék a helyzet összetettségét és 

segítően kísérjék egymást annak lépéseiben. „A gyermek először játsszon, és ha ebben elfáradt, 

akkor majd kedvvel, önként veti magát a tanulásra.” (Vekerdy Tamás) 

 

Bényei Erzsébet, óvodapedagógus 

A kivonat publikációja megjelent a Katedra folyóirat XXVIII/1-es, szeptemberi számában. 
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A téli időszakban sajnos sok időt töltünk a szobában, hiszen korán sötétedik és a farkasordító 
hidegben nem lehet órák hosszat kint szaladgálni. Persze ilyenkor is fontos, hogy mindennap 
játsszanak, futkározzanak a friss levegőn a gyerekek, így lesznek edzettek, egészségesek! A 
következő ötletek között találsz benti és kinti játékokat, téli verseket, dalokat és mondókákat! 
Téli játékok gyerekeknek: 
 

Ha-ha-ha, havazik (ujjainkkal mutatjuk) 
he-he-he,hetekig (tapsolunk) 

hu-hu-hu, hull a hó (megint mutatjuk az ujjainkkal) 
hi-hi-hi, jaj de jó! (ugrálunk örömünkben) 

 
 

Használjátok bátran a homokozóformákat télen is, 
csak most homokvár, homoksüti helyett hóvár és 
hósüti készülhet velük!  
 
• Építsetek hókunyhót! Egy jó nagy kupac 
havat kell összehordani (olyan legyen, mint egy 
domb), aztán egy akkora lyukat kell bele vájni, 
hogy a gyerekek beleférjenek. Hólapátoláskor az 
igazi, mert akkor a félredobált hóból 
egyszerűbben elkészíthető. 
• Készítsetek hóember családot! 
Formázzatok meg mindenkit, aki nálatok együtt 

lakik! Próbáljátok meg kitalálni, milyen lehet egy lány hóember, egy nagymama  hóember: 
miről lehet felismerni? 

• Hógolyóval nemcsak egymást lehet megcélozni, hanem egy fatörzset is. Aki ügyes, az egy 
faágat is eltalálhat. 

• Próbáljátok meg a hógolyót felfelé dobni úgy, hogy egy meghatározott faág fölött repüljön át! 
• Dobjátok a hógolyót jó messzire! Versenyezzetek, ki dobja el legmesszebbre? 
• Dobjátok fel a hógolyót két kézzel és kapjátok is el! Ehhez nem kell magasra dobni! Ki az, 

aki tapsolni is tud, mielőtt elkapja? Próbáljátok meg egy kézzel is feldobni-elkapni! 
• Hógolyóval nemcsak egymást lehet megcélozni, hanem egy fatörzset is. Aki ügyes, az egy 

faágat is eltalálhat. 
• Próbáljátok meg a hógolyót felfelé dobni úgy, hogy egy meghatározott faág fölött repüljön át! 
• Dobjátok a hógolyót jó messzire! Versenyezzetek, ki dobja el legmesszebbre? 
• Dobjátok fel a hógolyót két kézzel és kapjátok is el! Ehhez nem kell magasra dobni! Ki az, 

aki tapsolni is tud, mielőtt elkapja? Próbáljátok meg egy kézzel is feldobni-elkapni! 
 
 

Hógolyó helyett 
Ha nincs kint hó, vagy már besötétedett, hógolyó helyett dobhattok célba összegöngyölt 
zoknikkal, puha szivacslabdákkal, vagy egyszerű újságpapír gombócokkal. Meg is 
figyelhetitek, melyik repül messzebbre! Célozhattok papírkosárba, oldalára állított dobozba, 
vagy óvatosan egymásra is! 
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Télre néhány jó tanács a szülőknek 
 
 
Minden szülő szeretné megóvni gyermeke egészségét a téli hónapokban is, ám ez nem mindig 

egyszerű feladat. A nappalok rövidek, hideg van. Könnyen el lehet kapni a náthát. Ebben az 

időszakban sokan köhögnek, tüsszögnek. Mit tehet Ön szülőként, hogy gyermekét megvédje a 

betegségektől? Adunk néhány tanácsot, hogy megkönnyítsük a dolgát. 

 
1. Egészséges táplálkozás 
Ha a gyermek egészségesen és kiegyensúlyozottan táplálkozik, a náthavírusoknak esélye sem 
marad. Friss gyümölcsök, zöldségek mindig kerüljenek az asztalra! A tejtermékek, a teljes 
kiőrlésű gabonából készült ételek sem hiányozhatnak. Az egészséges táplálkozás részét képezi 
némi hal és hús fogyasztása. Ne erőltessen semmit a gyerekre, viszont egy kis fantáziával 
minden egészséges ételt elkészíthet úgy, hogy a gyerekek szívesen megegyék. 
 
 
2. A higiéniás szabályok betartása 
A legfontosabb higiéniás szabályok betartásával a gyerekeket meg lehet óvni a kórokozóktól. 
Figyeljen oda rá, hogy a gyermek rendszeresen mosson kezet, ha hazajön iskolából és étkezések 
előtt. Gondoskodjon róla, hogy a gyerekeknél mindig legyen elég zsebkendő, és a használt 
zsebkendőt ne tartogassák, mert visszafertőzheti a gyerekeket. 

 
 

3. Helyes öltözködés 
Nincs rossz idő, csak rossz öltözék. Annak érdekében, hogy a kicsik az eső, a hó és a mínuszok 
ellenére is jól érezzék magukat a szabadban is, a szülőknek a gyermeket úgy kell öltöztetniük, 
hogy se ne fázzon, se ne legyen melege. Nem csak az árt, ha a kicsi fázik, hanem az is, ha 
túlöltözteti, és megizzad, ilyenkor nagyon könnyen meghűlhet. Ajánlott a réteges öltözködés. 
A különböző rétegek közt bennmaradó levegő jól szigeteli a hőt, és ha a kicsinek melege van, 
könnyű segíteni, ha egy réteget levesz. Mindig viseljenek sapkát a gyerekek! 
 
 
4. Rendszeres mozgás a friss levegőn 
A gyerekek szeretnek mozogni és a többi gyerekkel játszani a szabadban, akkor is, ha esik vagy 
havazik. Ez így is van rendjén. Ha nem is épp ragyogó az idő, akkor is fontos, hogy rendszeresen 
tartózkodjanak friss levegőn a kicsik. Az előzőekben leírtak szerint öltöztesse fel a gyerekeket, 
mindig viseljenek vízhatlan meleg lábbelit, ha esik az eső, esőkabátot. A téli kabát is legyen 
meleg, de légáteresztő anyagú, hogy a gyermek ne melegedjen ki benne. 

 
 
5. Figyeljen a folyadékpótlásra is! 
A hideg hónapokban a gyermekszoba levegője a fűtés miatt szárazabb a szokottnál. Ez 
kiszárítja a nyálkahártyát, amin így könnyebben megtelepednek a náthavírusok. Ráadásul 
ilyenkor a gyerekek és a felnőttek sem érzik olyan szomjasnak magukat, mint nyáron, még 
akkor sem, ha szervezetük igényli a folyadékpótlást. Ezért télen is adjon a kicsiknek sok 
ásványvizet, gyümölcsteát, gyümölcslevet (lehetőleg cukrozatlant, otthon frissen elkészítettet). 
 
 

20 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/12260/futes-es-szelloztetes


 

 

  
6. Elegendő alvás 
Az alvás erősíti az immunrendszert. Figyeljen oda arra, hogy a gyerekek eleget aludjanak! A 
szobát rendszeresen szellőztesse napközben, elalvás előtt is, a kicsi közben takarózzon be 
alaposan. A szobában ne legyen túl meleg, mert az nehezíti az elalvást, és éjszaka is felébredhet 
rá a gyermek. Ha ezekre odafigyel, már semmi sem állhat a regeneráló, pihentető alvás útjába! 
 
 
7. Elegendő pihenés 
A feszültségek, a stressz és az izgalmak nem csak a felnőtteket viselik meg, a gyerekek 
kedélyállapotára is kihatnak, néha akár meg is betegíthetik őket. A gyerekeknek is szükségük 
van pihenésre, hogy egy megerőltető, mozgalmas, izgalmakkal teli vagy nehéz, fárasztó napot 
egészségesen feldolgozhassanak. Nem csak az alvás jelenthet erre megoldást, a barátokkal, 
családdal szabadban töltött idő, kirándulás, játék, szintén jó hatással van a gyerekekre. 

 
 
8. A kicsik bőrének védelme 
Mivel a gyerekek bőre vékonyabb és finomabb, mint a felnőtteké, a mínusz fokokat és a szelet 
nagyon érzékenyen viseli. A kicsik száját bekenheti ajakírral, az arcukat csak szükség esetén 
speciálisan babáknak készült krémmel. A kezek védelmére a legjobb a kesztyű, ügylejen rá, 
hogy a gyerekek mindig alaposan megtöröljék a kezüket kézmosás után. Ha kiszárad a kezük 
bőre, bekenheti finom, érzékeny bababőrre való testápolóval. 
 
 
9. Egészséges klíma a lakásban 
A túl meleg lakásban a fűtött levegő kiszárítja a nyálkahártyát, ez kedvez a kórokozóknak. 
Figyeljen arra, hogy a lakásban a hőmérséklet ne legyen magasabb 22 oC-nál. Éjszakára 
kapcsolja ki a fűtést, vagy legalább állítsa kisebb fokozatra. Az időnkénti néhány perces 
szellőztetés friss oxigénnel tölti meg a tereket. Használhat radiátorra akasztható párologtatót, 
de naponta cserélje a vizét, különben a kórokozók megtelepednek benne, és többet ártana, mint 
amennyit használ helyes használat mellett. 
 
 
+1. Még egy hasznos tanács 
Ha a kicsi fázott odakint, és attól tart, hogy esetleg beteg lehet, jót tehet egy meleg lábfürdő, a 
víz semmi estre sem lehet forró, a gyerekek sokkal érzékenyebbek, mint a felnőttek. A víz 
meleg legyen, de kellemes a kicsi számára! Egy tányér meleg, de nem forró leves is jót tesz 
vagy egy pohár szintén nem forró, meleg tej elkortyolgatása is segíthet. 
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                           Tudtad? – A medve nem is alszik valódi téli 

álmot! 

A tél beköszöntével sok állat elbújik a hideg elől, bevackolja magát 

a természet különböző rejtekhelyeire. Október-november táján már 

kezdik felkeresni a búvóhelyeket, s március-áprilisig ott 

tartózkodnak. Az állatok egy része nem alussza át a telet, legalábbis 

nem folyamatosan, csupán elbújik a hideg elől és pihen.  
Mások viszont hosszú téli álomba merülnek, aminek legfőbb oka a hideg mellett a táplálék 

hiánya. Vannak olyan állatok, akik egyáltalán nem ébrednek fel ez alatt az idő alatt, míg mások 

időnként előbújnak néhány falat erejéig. Felismered a képek alapján, hogy kik ők? 
 
Nem alszanak „igazi” téli álmot                                    Valódi téli álmot alvó állatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Források: https://greenfo.hu/hir/alszik-e-teli-almot-a-sun-es-a-mokus-mit-csinalnak-telen-a-nyari-alkonyat-deneverei/ 
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Szeretnénk itt, ebben a formában is megköszönni, a 3 előadást B. Kiss 

Gabriella dr. egyetemi tanárnak, aki 3 pici lány édesanyja. Pontosan ezért 

nagyon egyszerűen érthetően fogalmazta, az ásványokkal kapcsolatos 

ismereteket. A gyerekek az ásványokat a kezükbe foghatták, megnézhették 

nagyítóval, sok érdekes dolgot tanulhattak. 

A "hétköznapjaink ásványai" című foglalkozáson olyan ásványokkal, 
kőzetekkel találkoztak az óvodások, melyek mindennapi életünk során is 

szembejönnek velünk. Nemcsak a Duna-parti kavicsot, a Budai-hegység 
kőzeteit, vagy épp a Balaton-felvidéki vulkáni tanúhegyek kőzeteit értjük ez 
alatt, hanem az otthonunkban előforduló ásványokat. Az étkező asztal 

sókristályait, a hintőporban levő talkot, az üvegtárgyak alapjául szolgáló 
kvarcot vagy éppen az ékszerek csillogó-villogó (fél) drágaköveit. A foglalkozás 

elején megbeszéljük, hogyan képződnek az ásványok és a kőzetek, aztán pedig 
kézbe fogunk, nagyító alá teszünk minél több példányt. Eközben 
beszélgethetünk Földünk kincseiről, azok fontosságáról, felhasználásáról és 

védelméről. 
A foglalkozás vezetője: B. Kiss Gabriella dr. nyersanyagkutató, habilitált 
egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Ásványtani Tsz) 

A foglalkozás anyagának összeállításában továbbá közreműködött: Harman-
Tóth Erzsébet dr. múzeumigazgató, múzeumpedagógus (Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, TTK, Természetrajzi Múzeum) 
 

Köszönjük szépen ezt az érdekes, színes, csillogós napot! ☺ 

Baráti Ildikó 
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 forró csokit inni 

 meleg habfürdőt venni 

 illatos narancshéjat 

szárítani 

 vastag zoknit húzni 

 kuckózva 

teadélutánozni 

 pizsinapot tartani és 

takaróerődöt építeni 

 sült gesztenyét enni 

 sült fahéjas almát sütni 

 szaloncukrot készíteni 

 hóesésben sütni 

 fondue-t készíteni 

 levelet „írni” a 

Mikulásnak 

 képeslapot készíteni 

 ünnepi dekorációt 

készíteni 

 popsitepsizni a dombon 

 sétálni a hóesésben 

 

 szánkózni 

 korcsolyázni 

 adventi 

kalendáriumot 

bontogatni 

 adventi gyertyát 

gyújtani 

 karácsonyfát 

díszíteni 

 kirándulni a havas 

erdőben 

 hóangyalt készíteni 

 kipirult arccal 

nevetni a hidegben 

 élvezni a csendet 

 hóembert építeni 

 hócsatázni 

 társasjátékozni 

otthon 

 szilveszterkor 

házibulizni 

 



 

   
 

 

                      Karácsonyi manó 

Szükséges anyagok, eszközök karácsonyi manóhoz: 

- kb. 20x35cm szürke, egyszínű anyag 

testnek, nálam ez kevert szálas szövet 
- kb. 20x25cm piros, vékonyabb filc 

sapkának 
- kb 19x12cm jersey, nálam piros, feltétlen legyen 

elasztikus anyag 
- kb. 6x6cm testszínű anyag, vagy harisnya duplán orrnak. 
- kis darab szőrös anyag szakállnak 
- vlies, vagy vatta tölteni 
- kevés rizs, vagy egy nagyobb kavics, a manó popsijába súlynak 
 
Ne ragadj le a leírásomnál, légy kreatív, a test lehet régi farmerből is. A szürke 

szakáll nálam is egy örökölt szőrmegallérból van, de lehet polár, wellsoft. Ha 

nincs piros filced sapkának, akkor bármilyen anyag megteszi, csak érdemes 

vetexel kiragasztani, hogy legyen tartása, és a széle ne kezdjen foszlani. 
 
Karácsonyi manó szabásminta: 
A szabásminta teljes méretű megtekintéséhez és a nyomtatáshoz kattints a képre! 
 
Szükséges lesz még a testszínű anyagból, vagy harisnyából 5cm átmérőjű körre, ez lesz az orr. 
A lábakhoz csak elnagyoltan egy téglalapot szabj, és rajzold rá inkább a varrás vonalát, ami a 

szabásmintán szaggatott. Ügyelj rá, hogy a lábak varrási vonala között mindenhol legyen 

minimum 1cm távolság. (varrásszél) 
 
A szabásminta minden szükséges helyen tartalmaz 0,6cm 

(talpszélességnyi) varrásszélt. 
 
Szabás: 
 
- 2db test 
- 1db alja 
- 4db láb 
- 2db sapka 
- 1db orr 
 
Karácsonyi manó varrása: 
Vegyük először az orrát. A szélét keskenyen hajtsd vissza, és le-föl 

öltögetve varrj körbe a szélén. 
A nóziba tegyél tömőanyagot. 
Húzd össze a cérnát, és varrd el a szál végét.A sapkát is fordítsd színt 

színnel szembe, majd varrd végig a csúcsos rész szélét. 
Vágd ki a csücsökből a felesleges varrásszélt, és fordítsd ki a sapkát. 
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A lábak varrási vonalát varrd végig, majd vágd körbe talpszélesen. A 

lábfejnél a belső ívnél csipkedd be a varrásszélt a cérnáig, különben 

nem tud szépen kifordulni. 

Fordítsd ki a lábakat. 

 

Töltsd meg a lábakat tömőanyaggal. Nem kell sok, és nem kell kemény 

legyen. Maradjon laza, puha. 
A testrész színével fordítsd szembe a lábat úgy, hogy a test felé nézzen a 

lábfej. Keskenyen rögzítsd a lábakat. 

 

A két testet is fordítsd színt színnel szembe. Gombostűzd össze az "U" 

alakot körben. A lábakat gyömöszöld a belsejébe. Varrd végig talpszélesen. 

 

Az alját színt színnel szembe gombostűzd a testhez, az illesztési pontok 

figyelembe vételével. 

 

Fordítsd ki a manót. Tömd ki a testet, a nagyját vlies-el, a popsijánál 

érdemes rizst tölteni bele, így lesz egy kis súlya, és a polc szélére lehet 

tenni, hogy lógázza a lábát. :) 

 

A varrásszélt fordítsd befelé, és gombostűzd össze. 

 

Varrd be kézi, rejtett öltésekkel. 

 

A szakállt is rögzítsd a manónak kb. a közepére, néhány kézi öltéssel. 

 
Varrd rá az orrát is kézzel, közvetlen a szakáll fölé. 

 

 

Húzd a fejébe a sapkát, és máris kész van! 
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 Hozzávalók (60 darabhoz): 

• ½ rúd vanília 

• 20 dkg vaj 

• 10 dkg porcukor 

• 1 tojássárgája 

• 1 csipet só 

• 30 dkg liszt 

 

 

Máz: 
• 1 toja sfehe rje 
• 1 rum aroma (eredeti recept szerint 3 kupica rum) 
• 2 kk. citromle  
• 20 dkg porcukor 

Elkészítés: 
 
A me lyhu to tt leveles te szta t 30-60 percig hagyjuk felengedni.  

A leveles te szta t lisztezett deszka n nyu jtsuk 30x30 cm ne gyzetre. Va gjunk belo le 9 db 

10x10 cm-es ne gyzetet. 

A dio t keverju k o ssze a toja ssal, a cukorral, meg a rum aroma val (rummal). Minden 

ne gyzet ko zepe re csí kban rakjuk a to ltele ket. A ne gyzetek egyik oldala t kenju k meg felvert 

toja ssa rga ja val, e s borí tsuk ra  a szemko zt fekvo  oldalt. Egyenlo  ta volsa gokban vagdaljuk 

be, e s az í gy keletkezo  csí kokat hu zzuk kicsit sze t u gy, hogy gerebent (fe su t) forma ljon. 

Ö blí tsu k ki a tepsit hideg ví zzel. A gerebeneket egyma sto l kello  ta volsa gban rakjuk ra , 

kenju k meg o ket felvert toja ssa rga ja val, e s pihentessu k 15 percig.  

Melegí tsu k elo  a su to t 230 ºC-ra.  

A dio s gerebent a ko ze pso  sí nen 15-20 percig su ssu k, ve gu l tortara cson hagyjuk kihu lni. 
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Hozzávalók:  

Hozzávalók egy 23 cm átmérőjű formához: 
Az alaphoz: 
• 20 dkg zabkeksz (vagy vajas keksz) 
• 10 dkg vaj 
A díszítéshez: 
• 5 dkg tejcsokoládé 
• 1 tk. mézeskalács-fűszerkeverék 
• 1-2 ek. kandírozott narancshéj a díszítéshez 
 

 

 
Töltelékhez: 

• 35 dkg mascarpone 
• 2 csomag vaníliás cukor 
• 10 dkg porcukor 
• 2 tk. őrölt fahéj 
• 1 mk. őrölt szegfűszeg 
• 1 mk. őrölt gyömbér 
• 10 dkg darált dió 
• 1 narancs héja és fél narancs leve 
• 3 dkg kandírozott narancshéj 
• 2 dl habtejszín (min. 30%-os zsírtartalmú) 

 
Elkészítés: 

A zabkekszet ke ses bete tu  robotge pben o sszedara ljuk, a vajat megolvasztjuk, majd a 
ketto t o sszekeverju k. A tortaforma ba nyomkodjuk u gy, hogy oldala is legyen. A forma t 
hu to be tesszu k, hogy mine l elo bb megszila rduljon a kekszalap. (A legjobb, ha egy kiveheto  
alju  piteforma t haszna lunk.) 
A mascarpone t kikeverju k a porcukorral, vaní lia s cukorral e s a fu szerekkel. Belekeverju k 
a dara lt dio t, a kandí rozott narancsot, a narancshe jat e s narancslevet is. 
A tejszí nt habba  verju k, majd o vatos mozdulatokkal a mascarpone s kre mhez forgatjuk.  
A tejszí nes mascarpone t belesimí tjuk a kekszalapba e s visszatesszu k a hu to be. 
5 dkg tejcsokola de t megolvasztunk, majd beleszo rjuk a me zeskala csfu szert. Ezzel a 
csokival meglocsoljuk a torta nkat, majd egy keno ke ssel vagy kiskana llal 
o sszema rva nyozzuk a kre met a csokival.A torta teteje t megszo rjuk kandí rozott 
naranccsal, e s ma r ta lalhatjuk is! 
 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 

Fotó: nlc.hu 
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 Cs.: Dög van kint. 
E. néni: Mi van kint? 
Cs.: Dög! 
 
 E. néni: Megkóstoltad a zöldséget? 
A.: Igen, megettem egy fát! (brokkoli) 

 
 

 Cse.: Képzeld, beted voltam! 
 Cso.:  Tényleg, mikor? 
Cse.: Jövő héten. 
 

 Á.:Én most már fél 6 vagyok! 

 

 A.: Be van dugulva az orrod? Vagy folyik? 
P.: Igen, orrmenésem van. 
 

 K.:J.néni, ha neked lenne olyan férfid mint az én apukám, olyan finomakat főzne 

neked! 

 

 J.néni.: Honnan tudjuk, hogy már ősz van? 
Á.: Onnan, hogy sok a rendelésünk. 

 FB.:Olyan jó nyomkodni a gyurmát! Testlevezető!  

 

 SB.:A mérges vakondok nem tudnak úszni!  

 

 B.: Én vagyok a normális, utánam kell jönni! 

 

 L: Savanyú a narancs. 
A: Igen, az azt jelenti, hogy sok benne a vitamin. 
L: Az meg jót tesz a szervernek. 

 

 N: Én olyan okos vagyok, hogy az iskolában tízest fogok kapni. 
Á: Én meg csak veszek egy Fordot és csá!
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A remek írónő, Marék Veronika egyik legkedvesebb, legszerethetőbb mesefigurája Kippkopp, 

a gesztenyefiú. A könyvsorozat ezen meséje egy egészen különleges napról szól, melyben a kis 

gesztenyefiú ellátogat a városba, hogy megtudja, miért nőtt fenyőfa egy házban, a szoba 

közepén. Kalandja során megismerkedik a kis Csillaggal, aki végigkalauzolja őt a díszbe 

öltözött fenyőfán, s végül megtudja ő is, mi is az a karácsony… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy 

csengő. Kippkopp felriadt, és ámulva nézett körül. - Mi történik itt? Csoda? Varázslat? 
Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, 

s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek.” 
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 Következmény - Az álarc csak a szemet csapja be… 

 

Sokszor küzdesz problémával, látszólag értelmetlenül rád mért feladattal. Amikor veszteség, 

baleset, betegség vagy fájdalom ér, akkor egy tökéletes rendszer jelzése jut el, vagy vissza 

hozzád.  

Az eldobott kő előbb-utóbb földet ér, a vonat valamikor megérkezik az állomásra. Mert egyszer 
mindennek jutalmát várhatod. Tudd, hogy szíved nem más, mint egy végtelen, de nyitott könyv. 

Önmagad, és barátaid tudod csak becsapni… 

Vakon élsz, s takaródnak használod a külvilágnak mutatott képet, ha úgy érzed mindig rossz 

kártyát oszt neked az úgynevezett véletlen. Nem ismersz saját magadra, nem látod felelősséged. 

Kudarcok, csapások érnek, te pedig nyüszítve, és látványosan bizonygatod, hogy jó vagy.  

A világba üvöltöd: -Miért büntetnek!?  

Na de ekkor kitől vársz választ?  Inkább nézz mélyen magadba, és csendben kérdezd szíved… 

- Lehet, hogy csak álarcot hordasz, amely maszk még a tükörben is rajtad van? 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Illusztráció: Kovács Anita 

Változtass. 

Ne mindig másban keresd a hibát. Magyarázatot nevelsz, tettek nélkül várakozol… 

Az a legkönnyebb, de egyben a leggyávább tett is, ha magadon kívül jelölsz felelőst, ahelyett, 

hogy cselekednél, s ahelyett, hogy szívvel élnél. Gondolkodj el, és kutasd a lehetséges okokat, 

a miértekre a választ. Élj emberhez méltó módon, s valamit szüntess meg, vagy éppen kezdj el 

életedben. Kitartó nyugalommal változtass, szeress, hisz ez lehet a kulcs, ami a zárat nyitja: a 

megoldások termébe. 

A rózsa is, a várandós anyák is, hosszan öltöztetik virágukat…  

/Albertt/ 
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