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„A karácsony akkor szép, hogyha fehér hóba lép. 

Nem is sárba, latyakba, ropog a hó alatta.” 

 

(Dalszöveg) 

Karácsony gyerekszemmel 

A karácsony akkor szép, ha azzá tesszük. A karácsony akkor szép, ha 

az idegeskedés, rohanás sara helyett az ünnepvárás hava fedi be. A 

gyerekeknek a karácsony kapcsán a fenyőfa díszítése, a mézeskalács 

készítése, az ajándékok bontogatása, a csillagszóró szikrázása jobban az 

elméjébe vésődik, mint az, mit is kapott ajándékba, mi volt a karácsonyi 

menü. Érzés szintjén az ünnep értékét akár a kevesebb minőségi idő 

határozza meg igazán, ami képes felülírni a karácsonyi 

rokonlátogatásoknak, az utolsó napok rohanásának, a kiszámíthatatlan és 

általunk nem befolyásolható körülmények esetleges kellemetlenségeit is. 

A karácsony gyerekszemmel az ünnep élménye. A gyerekek élményeiken 

keresztül értékelik a világot. A karácsony, a szeretet ünnepe akkor lesz 

valódi élmény, ha annak békéjét, meghittségét a közös, örömteli és önfeledt 

tevékenységek formájában megélik a gyerekek. Kicsik és nagyok 

ösztönzésének remek módja a készülődés, az ünnepre várakozás közbeni 

közös tevékenység, így igazán maga a készülődés lesz az igazi ünnep, a 

hétköznapitól más, emelkedettebb, tartalmasabb elfoglaltság. Ráadásként a 

leghatékonyabb és legintenzívebb fejlesztő alkalom – ha maga a szülő is 

képes átadni magát a várakozás élményének, ha a közös tevékenység 

ünnepváró minőségi idővé válik. Adjuk meg magunknak és gyermekünknek, 

hogy a karácsony a szeretet ünnepe legyen, hogy az élmény ünnepét 

megkoronázza a karácsonyi gyertyaláng.  

Készítsük el közösen a MI KARÁCSONYUNK füzetet, melybe képek, rajzok, 

gondolatok kerüljenek, ami később elővéve mosolyt, könnyet csalhat 

minden arcra. Napi 10-15 perc rajzolgatás, közös beszélgetés talán minden 

napirendbe beilleszthető, ami szülőként is kikapcsolódás, feltöltődés, 

ráhangolódás az ünnepvárásra, hogy az igazi csodák is a mindennapok 

részévé váljanak.  

 

 



Hogyan készítsük el a füzetet? 

 

Beszéljük meg előre, hogy közösen mikor és hogyan fogunk 

készülni az ünnepre, hogyan örökítjük meg a karácsonyi 

készülődés mozzanatait. Mindennap kerítsünk alkalmat a Füzet 

gazdagítására. 

A borítólapra rajzoljuk rá a családot közösen, a Készítette részhez rajzoljunk 

mosolygós arcot, nyomdázzunk ujjlenyomatot, stb. 

1. Tervezés 

Használjuk a mandala tervezőnaptárt a karácsonyi készülődés 

megtervezéséhez. Vegyük sorra a lépéseket. Rajzoljunk, ragasszunk, írni 

tudó lurkóval írjuk be, mi tartozik ide. Hogy nem tudunk szépen rajzolni? 

Ha együtt rajzoljuk, tudni fogjuk, mit ábrázol, és ha még meg is 

mosolyogjuk, milyen érdekes a rajzocska, évek múltán is emlékezni fog 

gyermekünk is rá, Anya mit is akart iderajzolni. 

Néhány ötlet: 

Előkészületek: adventi naptár és koszorú elkészítése, beszerzése; 

üdvözlőlapok megtervezése 

Ráhangolódás: Ünnephez kapcsolódó versek, mesék, mondókák 

megtanulása, amiket a készülődés közben mondogathatunk, filmek 

összegyűjtése, karácsonyi és téli  mandalák keresése 

Ajándékok: ki mit szeretne, ki minek örülne 

Dekoráció: karácsonyfadíszek készítése, ünnepi dekoráció tervezése a 

lakásba 

Sütemények: mit és mikor készítenek, rendelnek, stb 

Programtervezet: milyen hosszú lesz a karácsonyi szünet, milyen 

látogatásokra kell alkalmat keríteni 

Karácsonyi menü megtervezése: mit és hány főre, mikor véglegesítik, mikor 

történik a bevásárlás 

Teendők karácsony napján: mi maradhat az utolsó napra 

 

Ha kész a tervezés, nekikezdhetünk a megvalósításnak, az 

ünnepre készülődésnek. Mindennap foglalkozzunk vele! 

 



2. Megvalósítás 

A tervezettek szerint kezdjék lépésenként a megvalósítást. Minden 

elvégzett feladatot karikázzanak be a mandala tervezőnaptárban. Hagyjunk 

ebben szabad kezet a gyerekeknek, mikor mit szeretnének csinálni, vagy 

lehetőség szerint ajánljunk fel 2 alternatívát: megtervezzük nagyiék 

ajándékát vagy inkább süti receptet keresgéljünk a szakácskönyvben? 

Mindennap tegyünk valamit hozzá az adventi készülődéshez, 

beszélgessünk az ünnepről, várjuk az közös együttlétre alkalmát. 

Miket jegyezzünk fel? 

Előkészületek: mi volt a legkedvesebb, amit az adventi naptárban találtunk; 

hogyan készítettük a nagyiék üdvözlőlapját 

Ráhangolódás: kedvenc vers, beragaszthatunk egy-egy jól sikerült 

mandalát, lerajzolhatunk egy mesét 

Ajándékok: hogyan készültek az ajándékok, végül ki mit kap, fénykép az 

ajándékok elkészítéséről, csomagolásáról 

Dekoráció: saját magunk készítünk díszeket, hogyan csináljuk, milyen 

legyen a karácsonyfa 

Sütemények: írjuk le a recepteket, később még ez is hasznos lesz 

Programtervezet: írjuk be a fontossági sorrendet jelezve, mikor milyen 

rokonlátogatásra, baráti összejövetelre kerül sor 

Karácsonyi menü megtervezése: rajzolják a tányérra, ki mit szeretne, 

készítsék el hozzá a bevásárlólistát 

Teendők Karácsony napján: megtervezni a napot, hogy minden zavartalanul 

történhessen 

 

3. Mire használjuk a mellékletben található csillagokat? 

Minden csillagba kerüljön fel, aznap milyen közös tevékenységgel 

készült a család a Karácsonyra. Az album része is maradhat, vagy fel is 

kerülhet DÍSZKÉNT a fára. 

 

Szép közös élményteli ünneplést, hogy a karácsonyi készülődés 

ünnep legyen, hogy a karácsony gyerekszemmel élményben 

gazdag, jó móka legyen közösen a családdal. 


