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Református Családi Napkö- csonyi énekeket énekeltünk egymásnak és ver-
zi elmúlt decembere esemény- seltünk. Kibonthattuk a szebbnél szebb ajándé-
dús hónap volt. kokat és nagy örömmel próbáltuk ki õket. Az 

A hónap elején megérkezett ebédhez finom ünnepi süteményeket fogyaszt-
hozzánk is a Mikulás, mint 
minden jó gyermekhez. 
Énekszóval, mondókákkal, 
versekkel köszöntöttük a nagy 
szakállú, kedves, öreg Tél-
apót. Cserébe rengeteg finom-
ságot kaphattunk.

A Mikulás megérkezését 
megelõzõen december 4-én 
Karácsonyi Szöszmötölõ 

h a t t u n k  a z  
anyukák és  
nagymamák 
j ó v o l t á b ó l .  
Így búcsúztattuk mi piciny Csa-
Nások az Óévet.

Ezután 2014. január 6-án nyi-
tottuk meg újra kapuinkat a 
hosszú téli szünet után. Élmé-
nyekkel teli érkeztünk. A 
csöppségek új játékaikkal di-
csekedtek csoporttársaiknak, 

tartottunk, amelyen olyan ajándékokat készítettünk, melyeket de természetesen mindenki oda-
értékesíteni tudtunk a december 11-ei Karácsonyi Ünnepségün- adta sajátját a másik gyermek-
kön. Remek délutánt tölthettünk együtt ezen a napon a nek.
gyermekekkel, szülõkkel, meghívottakkal egyaránt. Rettenetes Munkatársaink létszáma is bõ-
mód izgultunk a fellépés miatt. A gyermekek közül sokan most vült Túri Elekné - Mesike néni 
szerepeltek elõször, de remekül kiállta mindenki a próbát. Ez- személyében, mivel megnyílt a 
után együtt süteményeztünk, üdítõztünk a szülõk jóvoltából és harmadik Napocska Csoport is. 
közben nagyon jókat beszélgettünk. Az ajándékok eladásából A létszám feltöltés alatt áll, ezért a jelentkezõket sok szeretettel 
befolyt összeget a gyermekek karácsonyi ajándékaira fordítot- várjuk. Mesike néni jelenleg is szokatja befelé a picinyeket, 
tuk. akik koruk ellenére szinte könnyen vették az édesanyjuktól való 

December 20-án megtartottuk csoportonként a mi kis sajátsá- elválást. Szeretettel fogadták gondozó nénijük közeledését és 
gos „szent napunkat”. A gyerekek már ügyesen megtanulták az mára már sírás nélkül, ügyesen játszanak egész nap.
ujjacskáikkal mutatni, hogy hány napot kell még aludni mire Jelenleg a Farsangi mulatság elõkészületeinek izgalmaival va-
megérkezik a Jézuska. És azt is tudták, hogy akkor mindenki ott- gyunk elfoglalva. Tanuljuk a mókásnál mókásabb verseket és 
hon lesz a családjával, ezért ünneplünk mi együtt a téli szünet dalokat, tervezzük jelmezeinket. 
elõtti utolsó napon. Nyugalomban, a gyermekek által szeretett Mindenkinek mókával teli, vidám februárt kíván 
játékokkal töltöttük ezt a napot. Beszélgettünk a karácsonyról, 

a Református Családi Napközi Gondozónõi és Gyermekei!érdekes történeteket hallgattunk a Megváltó születésérõl. Kará-

Családi Napközi

Szöszmötölõ a Refiben!

November hónaptól kezdõdõen bein- besötétedett. De ami  késik, nem 
dultak a tematikus SZÖSZMÖTÖLÕ múlik! 
foglalkozások a Refiben. Az elsõ fog- A máso dik össz ejöv etel ünk az 
lalkozás témája az õsz volt. A gyüleke- ADVENT, karácsony, szeretet jegyé-
zõ alatt a digitális táblán mesefilmet ben telt. Sokan már ismerõsként 
nézhettek a gyerekek. Nagyon szépen érkeztek, de új érdeklõdõk is akadtak. 
elõjöttek az oviban tanult versek, Ez a foglalkozás azért volt különleges, 
dalok, találós kérdések a beszélgetés, mert az elején bemutatkozott a 4. 
ismerkedés alatt. Ezek után õszi avar- osztály, a jelenlegi tanítványaim, akik 
takarót készítettünk, leveleket nyír- 2 angol dalt hoztak ajándékba. A sike-
tunk és ragasztottunk. A munka végez- res elõadást közös ének követte az 
tével meguzsonnáztunk, majd alapo- ovisokkal, majd üvegmécsest festet-
san körbejártuk a Református Iskolát, tünk temperával. Megható volt, ami-
bekukkantottunk minden tanterembe, kor a villanyt lekapcsolva közösen éne-
könyvtárba, informatika terembe, tornaterembe. A mûfüves foci- keltünk. Ezek után végre elérkezett az idõ, amikor az informati-
pályát és a játszóteret még nem tudtuk kipróbálni, mert bizony kai teremben mindenki kipróbálhatta a számítógépeket. A nagy 


