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„Luca, Luca, kitty-kotty…”
Gyermek közösségi nap a Zádor úti óvodában

Óvodánk 2018. szeptemberétől kapcsolódott be Az EFOP-
3.1.5-16-2016-00001 – A tanulói lemorzsolódással 
veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projektbe, 
melynek egyik megvalósítandó eleme a téli ünnepkörhöz 
kapcsolódó gyermek közösségi nap megrendezése volt. 

A rendezvény legfontosabb célkitűzése, hogy változatos 
szervezett tevékenységeket, programokat valósítsunk meg, és a 
tevékenységekbe való bekapcsolódás során a gyermekek és a 
szülők közösségi élményben részesüljenek. Erősödjön a szülő- 
gyermek kapcsolat, óvodásaink egy kellemes hangulatú 
délutánt töltsenek együtt szüleikkel, családtagjaikkal, 
óvodástársaikkal. A tevékenységek segítsék elő a gyermekek 
kompetenciáinak és készségeinek fejlődését, így a kiemelt 
projekt legfőbb céljának: az iskolai lemorzsolódás 
prevenciójának megvalósítását. 

A program tematikája: közös művészeti tevékenységek 
végzése az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó tartalommal.

 Az adventi időszak, a karácsonyvárás az egyik legjelentősebb 
időszak az óvodában is.  Elmélyülünk, átgondoljuk 
mindennapjainkat, fókuszba kerül a szeretet, a családi 
kötelékek. Az advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés 
ideje. Fontosnak tartjuk múltunkból eredő hagyományaink, 
népszokásaink megismertetését ,  megszeret te tését , 
hagyományaink ápolását, ezzel pedig nemzeti identitásunk, 
magyarságtudatunk erősítését. A hagyományok, szokások, 
ünnepi rituálék a biztonság érzését keltik a gyermekekben, 
hiszen a várva várt napok minden évben eljönnek. Felnőttként 
tudjuk, hogy az egyik legfontosabb szükséglete a gyermeknek a 
biztonság igénye, hogy biztonságban érezzék magukat 
családjukban, de a többi szocializációs, társas közösségben is. 
Erre törekszünk mi is óvodánkban.

A nem kis odafigyelést igénylő tervezési és szervezési 
munkák után a gyerekek nagy izgalommal várták a 2019. 
december 16-i napot. A mindennapokból már azzal kitűnt ez a 
nap, hogy a gyerekek nem aludtak az óvodában, hiszen a 
rendezvényt a délutáni-kora esti órákban kívántuk 
megrendezni.  A helyszín választása is a megszokottól eltérő 
volt, hiszen ahhoz, hogy ezt a rendezvényt sikeresen 
lebonyolíthassuk nagy közösségi térre volt szükség. 
Szerencsére a Városi Művelődési Központ vezetője és dolgozói 
készséggel álltak rendelkezésünkre, segítettek a technikai 
feltételek biztosításában.

Elsőként egy adventi néphagyományt elevenítettek meg a 
fellépő óvodásaink, „Lucázás” népi gyermekjátékot adtak elő. 
Az előadást színpadra álmodta, és betanította Háziné Molnár 
Krisztina óvodapedagógus, az óvónéni munkáját segítette 

Berkóné Gorzás Mónika, és Papp Istvánné. Az alapos 
felkészülésnek meg is lett az eredménye, a gyerekek bátran, 
felszabadultan léptek a színpadra, ahol már gátlások nélkül 
adták elő a hagyományhoz kapcsolódó szokásokat, tilalmakat, 
majd népzenére táncolva jó hangulati alapot adtak a délután 
elkövetkező részére.

Második programelemként változatos, kreatív vizuális 
tevékenységek végzésébe hívtuk a gyerekeket, szülőket, hogy 
közösen élhessék át az alkotás örömét. Több asztalnál 
óvónénik, pedagógiai asszisztensek és dajka nénik segítségével 
készíthettek el a különböző alkotásokat. A „Téli kuckó” 
szellemiségéhez illeszkedően lehetőség volt karácsonyi 
angyalkák barkácsolására, rénszarvasos fonál képeslap, 
karácsonyfadíszek készítésére változatos technikákkal. Azok a 
gyerekek, akik az asztalokhoz nem fértek oda, karácsonyi 
színezőkkel tölthették el a várakozási időt. Öröm volt nézni, 
ahogy gyerekek-felnőttek együtt élték át a meghitt készülődés, 
várakozás csodáját, hosszasan, elmélyülten tevékenykedtek.

Az ünnepi ráhangolódás már november végén a Mikulás 
várással elkezdődött. Szorgos kezek által készültek a 
Mikulások, majd a vizuális tevékenységekhez szükséges 
kellékek, amiből később az angyalkák, karácsonyfadíszek 
lettek.  Az uzsonna elfogyasztása után a projekt mentora apró 
meglepetéssel kedveskedett, egy olyan karácsonyi dalt tanított, 
amely ezen a vidéken ismeretlen volt. De nem csak a gyerekek, 
hanem az óvoda dolgozói is lelkesen készülődtek. A szülőknek 
szánt meglepetés elkészítéséhez folyamatosan fotóztuk a 


