
Cinege mesék: Advent első hete 

Várfalvy Emőke: Az adventi gyertyagyújtogatáshoz 

Gyertek, gyertek, gyújtsunk fényt, pici gyertyalángot, 

várjuk együtt örömmel, az eljövő karácsonyt. 

1. 

Első gyertyánk neve: Hit, erős, mint a szikla, 

ha kicsi is, fénye nagy, sötét éjben szikra. 

Hétfő: 

 Helyére került mind a családoknak szánt, tevékenységeket "felkínáló" adventi naptár, 

mind a gyerekeknek szánt adventi cipők, melyekből nap, mint nap előkerülnek a 

meglepetések: 

 

 



 Krampuszok és mikulások sokasága készült: 

 

 



 A tornateremben Mikulás fogót, botos játékokat játszottunk és a manók befogták a 

rénszarvasokat (halászfogó változata) 

 Az első adventi cipőt üresen találtuk (ej, azok a tréfás kedvű karácsonyi manók!) 

 

,de mielőtt még elkeseredtünk volna Páki kitalálta, hogy tán azért, mert kódolva vannak a cipők, 

mint a felnőttek telefonja, számítógépe. Az ötlet annyira megtetszett, hogy titokban egy 

számsort írtunk egy papírra, melyet összehajtogatva eldugtunk és miután a gyerekek az öltöző 

sarkában megtalálták az aznapi kódszámokat és jó hangosan elsorolták, helyes sorrendben a 6 

számjegyből és formákból álló sorozatot, lássatok csodát, sikerült hozzájutni a 

meglepetésekhez. (és ez azóta nap, mint nap így történik) 

Kedd: 

Délelőtt a múlt héten készült cukros papírból kék angyalok készültek. 



 

és gyertyák a vásárra: 



 

valamint elkészült a Mikulás szánja és a rénszarvasok pihenője is: 

: 

 

Délután a már hagyománynak számító mikulásváró uzsonna habos kakaó vajas kaláccsal és az 

elmaradhatatlan csokis kanállal. 



  

Szerda a Mikulás napja és mi már megint nem találtunk sem ajándékot, sem a cipőinket. (Ajaj! 

Már megint a manók!). Bebarangoltuk az egész óvodát a tornateremtől a konyháig, de hiába, 

mert a cipőinket sehol sem találtuk. Végül a padláson Zéti észrevett egy zsákot, melyben lehet, 

hogy a cipőink vannak? 

Igen, de abban csak egy-két párat találtunk. Hol lehet a többi? Hát, itt: 



 

Mire megtaláltuk az összes cipőt a cipőkben már ki is találtuk a jövő évi "stratégiát": nem 

tesszük az ablakba a cipőinket, ahonnan a manók el tudják venni, hanem jól eldugjuk őket és a 

rejtekhelyet csak a mikulásnak írjuk meg. (Azért ebédre csak előkerültek a meglepetések: 

 



Csütörtökön, Ambrus napján megsütöttünk vagy 10 kiló mézeskalácsot és, hogy kik 

segítettek? A nagymamák és nagypapák. 

 

 



 

 

 

és íme, a lelkes csapat: 

 



Pénteken délelőtt csomagoltuk, díszítettük a délutáni vásárra készült portékákat: csokis 

lekvárokat, forró csokiport, mézeskalácsot, karácsonyi kirakót, festett gyertyát... és 

megnyitottuk a "Karácsonyi Teaházunkat", melyben a már kirepült fiókáink szolgáltak ki és 

fel: 

 

 

 

 

 

 

 


