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Ünnepi pillanatok… 

 

Egész évben ezt az időszakot várom a 

legjobban. Minden egyes évszaknak 

megvan a maga csodálatos ünnepe, de az 

adventi időszak az egyik legcsodálatosabb 

esemény. Ilyenkor kicsit többet 

foglalkozunk a szeretettel, az óvoda falai 

ünnepi díszbe öltöznek, megtelik a levegő 

mézeskalácsillattal, a csoportszobákban izgatottan folyik a készülődés. Nem lehet nem 

észrevenni, hogy ez az időszak bizony minden embert cselekvésre ösztönöz. Ahhoz, hogy ez 

mindenképpen egy szép és hangulatos időszak legyen, érdemes elolvasni az alábbi tippeket.  

1. Szerezzük be időben az ajándékokat  

Már a mai naptól keresgéljünk az interneten, tudatosabban nézelődjünk a boltokban, 

hogy ne az utolsó pillanatra maradjon az ötletelés.  

2. Jegyezzük fel a kívánságokat 

Figyeljünk oda már év közben szeretteink kívánságaira. Ezzel teljesen elkerülhető, 

hogy olyan dolgokat vegyünk meg, ami számára nem lesz hasznos.  

3. Kezdjünk el időben tervezni  

Beszéljük át a rokonokkal, hogy kihez mikor megyünk, mi mikor látjuk vendégül őket.  

4. Állítsuk össze a karácsonyi menüt 

Rengetegen az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást, ami felesleges stresszforrás az 

ünnepek előtt. Ha van lehetőség, akár online is meg tudjuk rendelni a hozzávalókat.  

5. Díszítsünk előre 

Karácsony napján pihennünk és élveznünk kellene rokonaink, barátaink társaságát, 

ehelyett fát díszítünk és sütünk, főzünk. Mivel az ételeket valóban jobb frissen tálalni, 

ezért érdemes a díszítést már jó előre elvégezni, hogy szentestén már csak 

gyönyörködhessünk benne.   
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És ha eljön a várva várt örömteli ünnep, akkor fordítsunk minőségi időt szeretteinkre. Legyen 

ez az ünnep mindenki számára egy feltöltődés. A gyerekekkel számos program közül lehet 

választani akár, ha otthon maradunk, vagy egy kis kirándulásra vágyunk. A társas – és 

építőjátékok megannyi vidám perceket okoznak, ugyanakkor a kirándulások, múzeumok, 

bábszínházi látogatások testet-lelket feltöltő események. A cél mindig a közös játék, közös 

élményszerzés legyen, mely a család minden tagjának örömet okoz.  

Azonban ebben az időszakban sem szabad elfeledkeznünk azokról az emberekről, akik 

segítségre szorulnak. Intézményünk kiemelt figyelmet fordít erre, legyen szó egy városi, vagy 

egy országos felhívásról.  

Adni a legjobb dolog a világon! 

Idén is örömmel csatlakozunk az Angyalbatyu 

kezdeményezéshez. A Veszprém- Főegyházmegyei Karitász ismét 

karácsonyi, jótékonysági akciót hirdet rászoruló gyermekek számára 

2022. november 14 – december 2 között. 

A gyermekek (szülőkkel együtt) egy kisebb dobozba 

becsomagolhatják azokat a játékokat, rajzokat, plüss figurákat vagy más egyéb dolgot, ami jó 

állapotban van, és más gyermek örülne neki karácsonyra. 

Karácsony időszaka a Magocskák Alapítványnál is izgalmasan telik.  

Szeretettel várnak mindenkit az Aprót az aprókért! adventi 

adománygyűjtő vásáron 2022. november 26-án és december 3-án 

szombaton, 8 és 12 óra között Balatonalmádiban, a Városi Piacon.  A 

szülők által felajánlott, illetve a csoportokban szülői segítséggel készített 

kézműves ajándékokat lehet megvásárolni.  Az adományokkal a Magocskák 

Alapítvány jövő évi programjait, valamint az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde részére 

játékok és eszközök beszerzését lehet támogatni.  

Idén is csatlakozunk a Sulizsákhoz! A korábbi évek sikeres programja után 

ismét megrendezésre kerül a Sulizsák használtruha gyűjtés. Ezzel támogatni 

lehet a Magocskák Alapítványt, és még az újrahasznosítást is segíthetjük. 

Idén a kabátokat és a cipőket a rászorulóknak is fel lehet ajánlani.  Leadás: 

december 14. szerda 13:00-19:00 és december 15. csütörtök 9:00-15:00 a 
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Pannónia KKK alsó szintjén. Zsákigénylés itt: https://forms.gle/Mkxhawp9Zg4NE7G66  

Igénylés nélkül is lehet átvenni zsákot nyitvatartási időben a vörösberényi Gazdaboltban és a 

Polgármesteri Hivatal portáján. 

További programjaink decemberben:  

December 6-án izgatottan és csillogó szemmel 

várjuk a Mikulást, mely minden évben egy 

csodálatos pillanat még nekünk óvó néniknek is. 

Ilyenkor a gyerekek izgatottan és kíváncsian 

várják, hogy megjelenjen a nagyszakállú. Verselni 

és énekelni szoktunk neki, amit egy hatalmas 

puttony ajándékkal köszön meg. A gyerekekkel ilyenkor közösen kibontjuk a zsákot és egész 

délelőtt játszunk az új játékokkal.  

 

December 12-i héten kerül megrendezésre 

minden csoportban a szülők bevonásával a 

közös adventi gyertyagyújtás. A 

gyerekekkel készülünk egy kis műsorral, 

fokozva az ünnepi hangulatot. Szeretnénk, 

hogy ezen a napon a szülők is a csoportunk 

részévé váljanak, lássák, hogy hogyan zajlik 

ünnepi ráhangolódásunk az óvoda falain belül. 

Ezt a varázslatot kell megőriznünk nekünk felnőtteknek, hogy a gyerekeink szemében évről – 

évre megcsillanjon ennek a világnak a sejtelmes ragyogása. 

Ezen sorokkal kívánok intézményünk minden dolgozója nevében áldott, békés és boldog 

karácsonyi ünnepeket! 

Balatonalmádi, 2022. november 28.  

Bohner – Németh Erika óvodapedagógus 

Margaréta csoport 

https://forms.gle/Mkxhawp9Zg4NE7G66

