MIT ÜNNEPLÜNK A BÖLCSŐDÉBEN?

MIKULÁS
Egy - két héttel korábban kezdünk ismerkedni a dalokkal,
versikékkel, amikkel üdvözölhetjük a Mikulást, és Télapó alakjával
is ismerkedünk, képek, könyvek nézegetésével, beszélgetünk róla,
alakja, ruházata megjelenik az alkotótevékenységben is. A december
6-át megelőző napokban a Mikulás átsétál a bölcsődeudvaron,
bekopogtat az ablakon, szaloncukrot szór a gyerekeknek – ez jó
alkalom arra, hogy felmérjük, mennyire barátkoztak meg a kicsik
Télapó alakjával, mert ennek függvényében látogat, vagy nem
látogat közvetlenül be a csoportba. A legtöbb kisgyerek szívesen
fogadja, és bátran elveszi a Mikulás kezéből az ajándékot, de
előfordul, hogy egy csoportból többen is nagyon félnek tőle, és nem
szeretnénk, ha ez rossz emlékként maradna meg a gyermekekben,
ezért ilyen esetben a Mikulás nem jön be közvetlenül a
csoportszobába, tisztes távolságból küldi csak el ajándékait

KARÁCSONY
Az egyik legszebb ünnepünk, épp ezért, ezt meghagyjuk a
családnak! Először meglátni a karácsonyfát, alatta az ajándékokat,
ez legyen mindenkinek a saját élménye gyermekével, ezért a
karácsonyra a bölcsődében csak hangolódunk énekek, versek
tanulásával, mesék hallgatásával, adventi gyertya gyújtásával,
díszek, ajándékok készítésével, alkotójátékokkal, családi kreatív
délutánnal. Ajándékot persze a bölcsibe is hoz a kis Jézus, de azt
rendszerint csak január elején, a „téli szünet” után találják meg a
gyerekek a csoportban, vagy a bölcsőde folyosóján, a karácsonyfa
alatt.

FARSANG
Vidám délelőtt, zene, móka, tánc, finomságok. Mivel a bölcsődés
korú gyermekek még nem tudják, mi értelme a beöltözésnek, sokan
nem is szívesen viselnek jelmezt – míg mások persze igen -, ezért a
jelmez viselése nem kötelező, és nem is szoktuk javasolni drága, sok
esetben kényelmetlen jelmezek megvásárlását, hiszen ebben a korban
már egy egyszerű papírkardtól is huszár lesz az ember, vagy királylány
egy vállra terített, szép kendőtől, kisegér egy feketére pingált orrtól. A
farsangra a csoportban, szülők nélkül kerül sor, mert a tapasztalat azt
mutatja, hogy a gyermekek sokkal felszabadultabban tudnak játszani,
mókázni, ha a szülő nincs ott, ráadásul így nem kell kétszer átélniük az
elválás fájdalmát, ha a szülőnek nem áll módjában hazavinni magával
a gyermeket a farsangi mulatság végeztével. Mindenki szeretné látni a
gyermekét először jelmezbe bújni, ezért ezt a délelőttöt igyekszünk
fotókkal megörökíteni, amit a szülőkkel is megosztunk. Általában
körbesétálunk a bölcsődében, meglátogatjuk ilyenkor a többi csoportot
is

HÚSVÉT
A húsvéti nyuszi érkezésére is hasonlóképpen
hangolódunk, mint a többi ünnepre, versekkel, mondókákkal
készülünk, és nagyon szeretjük, ha az időjárás jóvoltából a
nyuszi az udvaron tudja elrejteni az ajándékait, ilyenkor indul a
tojáskeresés. Szerencsénkre nekünk saját házi nyuszink is van,
Dönci személyében, aki a gyerekek nagy kedvence, és akit
gyakran meglátogatunk

ANYÁK NAPJA
Talán a legszebb ünnep, a versek, énekek tanulása
mellett mindig készítünk valami szépet az anyukáknak,
nagymamáknak, azonban az ajándékokat mindig személyesen a
kisgyermekek adják át, többnyire délután, ha anya érkezik,
vagy otthon, ha apa, vagy más, mert nem szeretnénk megölni a
köszöntés bensőséges, intim pillanatát egy közös „előadással”,
amire ebben a korban még egyébként sem igazán képesek a
gyermekek

SZÜLETÉSNAPOK
Mindig nagy élmény, hiszen ilyenkor van sok
rágcsálnivaló, finom üdítők, ajándék, lufik, zene, tánc. Bár a
szabályoknak megfelelően tortát nem hozhatnak az
ünnepeltnek, nem marad el a gyertyafújás kézi készítésű
„áltortáinknak” köszönhetően

GYERMEKNAP
Évek óta a Gyermeknapot az évzáróval egybekötött Családi
délután keretében ünnepeljük, amikor az egész bölcsőde egy nagy
játszótérré változik, arcfestéssel, csillámtetoválással, különböző
családi játékokkal, a tűzoltók látogatásával, és még sok mással.
Ezen a délutánon tarisznyával, benne apró ajándékkal
búcsúztatjuk óvodába távozó kis bölcsiseinket, és ez az a nap,
amikor jöhet anya, apa, testvér, nagymama, lényeg, hogy jól
érezzék magukat

JELES NAPOK, VILÁGNAPOK
Magyar Népmesék Napja, Márton Nap, Madarak és Fák
Napja, Állatok világnapja, Barátság Világnapja, Rendőrsök,
Tűzoltók Napja, stb…- ezeknek az alkalmaknak a beépítése a
játékos tevékenységekbe remek lehetőséget adnak az
ismeretbővítésre, beszélgetünk róluk, alkotunk, kísérletezünk,
megfigyelünk, gyűjtögetünk, és így tovább, a lehetőségek
tárháza változatos. Ritkán nevesítjük ezeket az ünnepeket –
persze minden esetben elmondjuk, hogy mi is az, amivel
foglalkozunk -, mivel a pici gyermekeknek még önmagukban
semmit nem mondanának a hangzatos nevek, inkább arra
fókuszálunk, hogy szokásokat, szemléletet alakítsunk ki
ezekkel kapcsolatban. Így pl. Nemzeti Ünnepünk, március 15 is
általában az alkotótevékenységekben jelenik meg, nemzeti
lobogónk színeivel való ismerkedés kapcsán
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