Bodza Advent- Gyertek, gyertek, gyújtsunk fényt
november 24-december 1.

Játék
„Társas” játékok:
Tárgyrejtős:
Keressünk egy tárgyat,
amit elrejtünk. Ez
kapcsolódhat az adott
időszakhoz, lehet például
Mikulás sapka, vagy egy
kis csengő. Küldjünk ki egy
gyereket, ő lesz a kereső,
másvalaki pedig rejtse el a
tárgyat úgy, hogy azért
észrevehető legyen (ne
tegye bele például egy
dobozba). Hívjuk be a
keresőt, és kezdjünk el
közösen énekelni egy
mindenki által ismert
éneket (lehet ez például a

Mese-Vers

Világ, amelyben élünk

Advent:
Első Angyal:
Az égből leszáll egy
égszínkék ruhájú
angyal,
Hozzánk szól csengő,
szép hanggal.
Figyelj szavára:
Ez már az első
vasárnap, advent első
havában.

Beszélgessünk az
Adventi időszakról:
-Mi az Advent?
Az advent szó jelentése
eljövetel. A latin
adventus Domini („az
Úr eljövetele”)
kifejezésből származik
az elnevezés. A
karácsonyi ünnepkör
mindig advent első
napjával kezdődik.
Az adventi koszorú
Az első adventi
koszorút Johann H.
Wichern, német
evangélikus lelkész
készítette el. A lelkész
23 gyertyát helyezett
el egy felfüggesztett
szekérkeréken, mely

Kurczina Terézia:
Kölcsöncipő
Hogyha eljön a Mikulás
nagy napja
Csigabiga mit tesz
majd az ablakba
Hiszen tudjuk,
cipőcskéje nincs neki

Kézműves
tevékenység
Adventi koszorú
készítése:
Hozzávalók:

-konzerv doboz
-színes csomagoló
papír
-ragasztó
színes szalag,
-olló,
gyertya

Ének, zene, dalos játék
Ég a gyertya ég… (ÉNO:157)
Ég a gyertya ég,
el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet
ki ne aludjék.
Ég a gyertya ég,
el ne aludjék,
szívünkből a rosszaság is
kitakarodjék.
Ég a gyertya ég,
nő a fényesség,
sötét Földhöz a fényesség
egyre közelébb.
Ég a gyertya ég,
az adventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik:
Jézus üdvözlégy!

Kis karácsony, nagy
karácsony, vagy bármelyik
más általatok ismert dal).
A dalt azonban úgy kell
énekelni, hogy ha a kereső
messze jár az elrejtett
tárgytól halkan énekeljük,
ha közeledik, akkor egyre
hangosabban. Persze ez
kiscsoportosoknál még
nem biztos, hogy sikerül,
de a halk és hangos
közötti különbséget ők is
érzékelni fogják. Jó, ha ezt
a játékot megelőzi egykét alkalom, amikor
halkan és hangosan
énekeltek, például egy
Mikulás báb le- és fel
emelésével (ha magasra
emeljük: hangos, ha
leengedjük: halk).
Átváltozós
Beszéljük meg, hogy egy
adott jelre mivé fogunk
átváltozni. Például: tapsra
– fenyőfák leszünk,
terpeszbe állunk és
karunkat rézsútosan
leengedjük; “bumm”-ra
rénszarvasok leszünk –
tenyerünkből agancsokat
formázva nyargalászunk
körbe; “Ho-ho-ho-hó” jelre

Gyermekeit lábak
nélkül neveli.
Csigamama
gondolkodott sokáig:
Eldöntötte, hogy e
gonddal elbánik!
Szívességre megkérte a
százlábút,
Kölcsönözzön cipőt,
mire már ráunt.
Így került az ablakába
kiscipő,
Hálás lesz a
százlábúnak mindig ő!
Vers, mese forrása:
http://meseles.hu/
Mese:
Móra Ferenc: A kíváncsi
hópelyhek
A nap éppen lement, mikor az
erdő felett elkezdett esni a
hó. — No, anyó — mondta
varjú apó a feleségének a
nyárfahegyben —, azt hiszem,
holnap fehér abrosznál esszük
az egérpecsenyét. Nemsokára
a búzamezők fölött kezdtek
táncolni
a
hópihék.
—
Gyertek,
gyertek
—
csalogatták
őket
a
szántóföldek —, jó ám a
vetésnek a jó puha hó. Az tart
meleget a búzaszemnek, hogy
meg ne fagyjon a földben. A
falu már rég elcsendesedett,
mire a hófelhők odaértek
föléje. — No, ezt a falut
megtréfáljuk — mondták a
hópelyhek. — Reggel maga se

körül minden nap
eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig.
(A karácsonyfa
kultusza meglehetősen
új jelenség, nagyon
lassan terjedt el,
ugyanis nem szívesen
vágták ki a fákat.
A hagyományos adventi
koszorú
A hagyományos
adventi koszorút egy
kör és egy kereszt
alkotja.
A kör: Boldogasszony
ölelését szimbolizálja,
a fény óhajtásának és
őrzésének
megjelenítése.
A kereszt: Ige, a
Teremtő kiáradó fénye
A kereszt közepe: Isten
helye
http://csillagmuveszet.
blogspot..hu

Vagy:
-ragasztó
-4 db wc papír
guriga
-4 db papír kör
-1 csokis doboz
tető, olló, festék,

Zenehallgatás:
https://www.youtube.com/watch?v=tk
p_5VLIBAI
https://www.youtube.com/watch?v=lU
M8EKVyKHk
https://www.youtube.com/watch?v=iX
W-2nvNJpI

Kösd fel Örzse (ÉNO:240)

Vagy:

-gyurma,
-gyertya,
-mécses.
Forrás:
cinege.blogger.hu

Advent, Advent
gyertya ég,
egy-kettő
három, négy
Kis Jézuska,
üdvözlégy!
(népköltés)
-mondókázás
ritmustapsolással,
-halk-hangos váltakozásával

Mikulássá változunk és
óriás lépésekkel, puttonyt
cipelve megyünk tovább. A
gyerekek elindulnak körbe
és az adott jelre a
megbeszélt dologgá kell
változniuk. Ha kicsik is
vannak, először
mindenképpen hagyjuk el
a “jeleket”, csak mondjuk
azt, hogy “fenyőfa”,
“rénszarvas”, “Mikulás”.
(Forrás: Játsszunk
együtt.blog)

Lego
adventi kalendárium
építés:

https://frugalfun4boys.com
/lego-advent-calendars/

ismer magára, olyan fehérre
meszeljük, még a háztetőket
is. Voltak kíváncsi hópelyhek
is. Messze az ég alján nagy
világosság látszott. Ott a
város lámpái világítottak.
Ezek a hópelyhek a várost
akarták
látni.
—
Majd
meglátjátok,
hogy
megbecsülnek ott minket —
mondták a falura, mezőre
hulló testvéreiknek. — Még
székkel is megkínálnak, talán
hintóba is ültetnek. Azzal
elszálltak a város fölé, s ott
lehullottak a háztetőkre, az
utcákra,
a
terekre.
Alig
várták
a
reggelt,
hogy
szétnézzenek a városban. De
mire kireggeledett, akkorra a
hópelyheknek
beesteledett.
Jöttek a hóhányó munkások,
megkínálták a havat seprűvel
és lapáttal. Aztán rakásra
rakták, úgy hordták ki a
városból.
Mire
delet
harangoztak, locspocs lett a
városi hóból. Az erdők, mezők
hava
pedig
tavaszig
megmaradt ragyogó fehéren.
Advent 3. Weöres Sándor:
Száncsengő
i
Éj-mélyből
fölzengő
Csing-ling-lingszáncsengő. Száncsengő csing-ling-ling
Tél
öblén
halkan ring. Földobban két
nagy ló, Kop-kop-kop- nyolc
patkó. Nyolc patkó -kop-kopkop Csönd-zsákból hangot
lop.
Szétmálló
hangerdő
Csing-ling-ling-száncsengő.
Száncsengő -csing-ling-ling
Tél öblén halkan ring.

Pápai Erika: Adventi
Gyertyák
Négy
vasárnap
gyújtunk gyertyát
az adventi koszorún.
Első vasárnap egy szálat,
Bronzvasárnap még egy
párat,
Ezüstvasárnap éppen
hármat.
Aranyvasárnap meg mind a
négy
gyertyán ég a fény.

-Beszélgetés az
ünneplésről, az
ünneppel kapcsolatos
hagyományról a
családban.
Gyertya gyújtás:
-Megfigyelés hogyan
ég?
-Mekkora erővel lehet
elfújni a lángot?
Gyertyaláng
táncoltatás-apró pici
fújással
-Mit érzel a gyertya
közelében? balesetvédelem.

-Hány gyertya van
az Adventi koszorún?
Forrás:
cinege.blogger.hu

Adventi világító
dísz az ablakba:
-kartondoboz
-ceruza,
ragasztó, olló
-fehér tempera

vagy papír
-elektromos
mécsesek

