
  

Szőke Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népszokások az óvodában 
 

 

 

 

December – Karácsony hava 

 

 
 

 

(Részletek a szerző Elszaladt a kemence című könyvéből)



  

TARTALOM 

 

Decemberi napokhoz fűződő hiedelem- és szokásanyag / 3 

Advent / 3 

December 4. – Borbála napja / 4 

December 6. – Szent Miklós napja /4 

December 7. – Ambrus napja /5 

Dcember 13. – Luca napja / 5 

December 24. – Karácsony vigíliája /5 

December 25. – Karácsony /5 

December 28. – Aprószentek napja /5 

Téli jellegzetességek /6 

Tevékenységi formák, lehetőségek december hónapban /6 

Beszélgetési témakörök /7 

December 13. – Luca napja /8 

Lucapogácsa / 8 

Lucacédulák / 8 

A lucabúzáról / 9 

Luca széke / 9  

Lucázás / 9 

Óvodai tevékenységek az adventi időszakban / 10 

December 24. – Karácsony / 10 

A karácsonyi asztalterítés /10 

A mendikálásról / 11 

Időjárásra vonatkozó népi jóslások / 11 

Karácsonyi dalok / 11 

Betlehemezés / 11 

A hónap tevékenysége: kukoricacsuhé fonása / 12 

A hónap meséi / 12 

Szakirodalom / 12   
 



 3

Decemberi napokhoz fűződő hiedelem- és szokásanyag 
 

Advent 
 
Az advent tömör üzenete: eljövetel, várakozás. Már advent első 

vasárnapjával beindul a készülődés. A karácsony előtti negyedik 
vasárnapon kezdődik. 

Újkeletű szokás az adventi koszorú készítése. Az 1950-es, 1960-
as években még nem volt szokásban. Fenyőágakból, örökzöld 
gallyakból a szülők közreműködésével fonjon koszorút az óvónő. 
Elkészítéséhez feltétlenül felnőttkézre van szükség. A hangulat 
megteremtéséhez vázába, kisebb dísztárgyakba helyezzünk zöld ágat 
a karácsonyi hangulat előfeltételeként. Az adventi koszorúba négy 
szál gyertyát kell erősíteni, s minden hétfőn meggyújtani annyit, 
ahányadik az adventi vasárnap, illetve az óvodában hányadik hét 
kezdődik. Az utolsó héten, tehát közvetlenül a karácsony előtti héten 
mind a négy gyertya ég. A fényesség az ünnep eljövetele! A 
koszorúk díszítésére piros, lila vagy fehér kellékeket szoktak felhasz-
nálni.  

Ezeket a napokat rengeteg játékkal, örömmel, készülődéssel 
töltsük el. Minden az ünnepvárás jegyében múljon, mintegy lelki elő-
készület legyen a későbbi rácsodálkozásra. Egyetlen ünnepünk sem 
hoz annyi örömet, mint a karácsony ünnepe. 

Már az ünnep kezdetekor meg kell tanítani a gyermekekkel a 
Kerek Isten fája című versikét. 

 

Kerek Isten fája, 
Szép tizenkét ága. 
Szép tizenkét ágon  
Ötvenkét virága, 
Ötvenkét virágból 
Három aranyalma. 
Aki kitalálja, 
Hull a virág arra! 

(A három aranyalma: Karácsony, Húsvét és  Pünkösd) 
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Az advent időszakában készültek fel a betlehemesek és a kántá-
lók a „házalásra”. A karácsonyi verses köszöntőket kántálásnak, 
kóringyálásnak, mendikálásnak, angyali vigasságnak nevezik. 

 

December 4. – Borbála napja 
 

Szent Borbála a bányászok, a tüzérek és a várak védőszentje. A 
hagyomány szerint KisÁzsiában élt, Maximianus császár idején, 
titokban keresztelkedett meg, és keresztény hitéért fejezték le. 

A Borbála-naphoz fűződő szokás- és hiedelemanyag hasonló a 
Luca-napihoz, de a magyar nyelvterületen kevésbé elterjedt. 

Ezen a napon is, hasonlóan, mint Katalinkor, Borbála-ágat állí-
tanak a vízbe, hogy újévre kivirágozzon (cseresznye-, barack- vagy 
mandulaágat). Ha az ág újévre kivirágzott, a lány közeli férjhezme-
netelére jósoltak. Doroszlón is virágoztattak Borbála-ágat, de nem 
kötötték hozzá a férjhezmenés jóslását. 

 

December 6. – Szent Miklós napja 
  

Szent Miklós a legközismertebb szentek közé tartozik. Térítő 
útján került Myrába (Kr. u. 350 körül), ahol püspöknek választották. 
Esténként járta a várost, s ahol látta, hogy szegény gyermekek élnek, 
csomagot tett az ablakukba. Innen ered a Miklós-napi ajándékozás. A 
Mikulásnak két alakja él: az egyik az, amelyiket sohasem látunk, az éj 
leple alatt hozza ajándékát az ablakba helyezett, kitisztított cipőkbe. 
A másik az alakoskodó, piros jelmezt öltő, szakállas bácsi, aki házról 
házra személyesen viszi el a csomagot. Puttony van a vállán, ő bün-
tetni is szokott, virgács van a kezében. Érdekesség, hogy a jelmezbe 
öltözött Mikulást a fekete krampusz is elkíséri (ördögszerű figura). 

A Télapó jelentése nem azonos Szent Miklós alakjával (oroszul 
Gyed Moroz = Fagyapó). 

Említést kell még tennünk a láncos Miklósról: kifordított 
bundában, láncot csörgetve ijesztgette a gyerekeket, nagylányokat. 

Rontom, bontom, csontom, 
Csörgő, börgő lánccal jöttem. 
Van-e rossz gyerek a háznál? 
A jónak kaláccsal, 
A rossznak virgáccsal. 
 
A Mikulás-napi szokás falvainkban az 1920-as évektől terjedt el. 
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December 7. – Ambrus napja  
 

Méhészek, mézeskalácsosok ünneplik ezen a napon a 
védőszentjüket. 

 

December 13. – Luca napja 
 

Szicíliai származású őskeresztény vértanú. Maga a Luca név a 
latin lux, lucis = fény szóból ered; szeme fénye, szeme világa. A 
vakok és gyengén látók védőszentje. A nők számára munkatilalmi 
nap. E naphoz a bőségvarázslás hagyománya fűződik, és még 
számos mágikus eljárás, tilalom és praktika. Szép szokásunk a 
lucázás. Luca-nap reggelén „kotyolni” jártak a fiúk. 

 

December 24. – Karácsony vigíliája 
 

Vigília – az ünnep előestéje. 
 

December 25. – Karácsony 
 

Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. 
December 26-ától újévig jártak a regösök. A regölés honfoglalás 

előtti szokás. Pogány hit szerint a regösök varázslók voltak, szavaik 
mágikus hatással bírtak. A „reg” szó hevületet jelent, a regő rejtemben 
a varázslás vélhető fel. A regösöknél láncos bot volt. A söprűnyél 
végére  20–30 cm hosszú láncokat erősítenek, amelyekkel a ritmust 
ütik, vagy zörögve rázzák. 

 

Adjon az Úristen ennek a gazdának, 
Két szép tehenet, százezer forintot, 
Fele a gazdáé, fele a regölőké! 
Hej regő rejtem, regő rejtöm! 
 

Ha a gazda jó volna, a mák feje lankadna, 
Tízessel, húszassal megajándékozna. 

 

December 28. – Aprószentek napja 
 

Heródes, a zsidók királya féltve hatalmát a megszületett 
Messiástól, megölettetett minden két évesnél fiatalabb fiúgyermeket. 
Aprószentek napján ezekre az ártatlanokra emlékezünk. 

Aprószenteki szokás a vesszőzés vagy korbácsolás. A fiúk 
házról házra jártak, s beszóltak: „Hányan vannak az aprószentek?” 

Válasz: „Hányan, hányan? Minden sarokban egy szakajtóval.” 
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Ezután a fiúk fűzfavesszővel vagy mogyorófavesszővel 
„megverték” a gyermekeket, hogy egészségesek maradjanak. 

A naphoz fűződő párbeszédes dramatikus játék a: Mit akar itt ez 
az egy ember? Ninive, ninive, király, király biztos stb. 

A dal bibliai motívumot hordoz. Ninive asszír város a Tigris 
folyó mentén. A városiak kapzsisága, bálványimádása és fényűző 
életmódja miatt az Úr Jónás prófétát a városba küldte, hogy 
megtérésre szólítson fel. A dal Ninive ostromáról szól, melyben a 
város kiüresedik. Ninive romjait már az 1800-as évek végén 
megtalálták a régészek, s előkerült az emberi kultúra egyik 
fellegvára. 

 
Téli jellegzetességek 

 
– A természet megpihen, téli álmát alussza mindaddig, míg az 

első hóvirágok ki nem bújnak. 
– Többnyire bennt tartózkodunk a meleg szobában, a szabadban 

élő állatok vastag szőrzetet növesztenek. 
– A madarak bejönnek a házak közé, hangos csiripelésükkel 

felverik a környéket. 
– A csillagászati tél december 21-én kezdődik (ez az év 

legrövidebb napja). 
– Hull a hó (szólás: Kiszakadt az angyalok dunyhája). 
– A megfagyott föld kemény, kopog. 
– A napsütésre olvadni kezd, enged a föld fagya. 
– Megfigyelhetjük a hópelyhek alakját. 
– A fákra hullott hó csodálatos képet fest. 
 

Tevékenységi formák, lehetőségek december hónapban 
 
Az óvodai munka legintenzívebb időszaka a tél. Decemberben 

ki-ki ízlésének megfelelően készüljön az ünnepre. 
– Készítsünk adventi létrát, annyi foka legyen, ahány nap van 

december 24-éig. Tetejében az adventi csillag, mely napról napra 
lépeget egy fokkal feljebb. Az adventi létra fokaira mindennap 
helyezzük fel az aznap elkészített tárgyat, annak szimbólumát. Ez is 
jelezze, hogy mi mindent készítettünk már el karácsonyra. 
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A szeretet ünnepe mellett a karácsony a meghitt vidámságnak 
az ünnepe is. 

– A piros ruhás Mikulással kocsikázunk a település utcáin, 
lehetőségektől függően sétálhatunk is, fogjuk a kezét. 

– Mikulás-csizmákat szabhatunk, varrhatunk piros filcből. 
– A nevelők Mikulás napjának reggelére a gyermekek 

szobacipőjébe egy-egy szem cukorkát (almát, diót stb.) rejtsenek, 
esetleg szervezzék meg a Mikulás érkezését is. 

– Énekeljünk, verseljünk a Mikulásnak. Öltöztessük be a 
gyermekeket kis krampuszoknak vagy kicsi Mikulásoknak. 

– Mikulás-ünnepre díszítsük fel a munkaszobát, a folyosókat 
(piros csizmák jelképezzék, illetve jelezzék az ünnep közeledtét. 

 

 

Beszélgetési témakörök 
 

 

– Jézus születésének várakozási időszaka. Felolvasás a 
gyermekbibliából. 

– Mire szoktunk várakozni? A várakozás izgalma az ellentétes 
jelentésű szavakkal jól érzékeltethető: beteljesülés-csalódás, 
vidámság-fájdalom, öröm-bánat, siker-sikertelenség. 

– Beszéljünk az ajándékozás öröméről, és arról, hogy ne 
követelődzünk. 

– Szent Miklós üzenete az, hogy segíts, ha tudsz. Legyen az az 
örömünk, hogy mi jót tehetünk, illetve tettünk. 

– December 7-én mézes teát kell inni. Beszéljünk a méz 
fontosságáról, gyógyító erejéről. Idézzük fel a már tanultakat a 
méhekről, munkájukról. Ezen a napon sütjük a mézeskalácsokat. Az 
elkészült masszát a gyermekek szaggatják, díszítik. Amikor kisült a 
kalács, tálcákon félretesszük a karácsonyfa díszítéséhez 
szükségeseket. 

– Sütés közben kezdeményezzünk beszélgetést a mestersé-
gekről: Mi leszel, ha nagy leszel? 

 
Dal: Méz, méz, méz, termett méz... 
 
Szólások:  Szereti, mint medve a mézet. 

Szorgalmas, mint a méhecske. 
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December 13. – Luca napja 
 
A magyar néphit szerint kétféle Luca van, a jó és a rossz 

(boszorkány). Luca megbünteti azokat, akik a neve napján dolgoznak. 
Népmeséinkben, hiedelemmondáinkban gyakran fordul elő a 

boszorkány. Most alkalmunk adódik tudatosítani a gyermekekben, 
hogy boszorkány nincs, ez a félelem az emberek tudatlanságából 
fakadt régen. Ők sem láttak soha, csak elképzelték. Készítsünk 
kukoricacsuhéból boszorkányt, hogy a gyermek lélekben 
megbékéljen e misztikus lénnyel. 

 

Lucapogácsa 
 

A lucapogácsa különféle jósló tevékenységekkel van összefüg-
gésben. Szülők közreműködésével elképzelhető a lucapogácsa össze-
állítása, az óvoda konyháján, illetve a munkaszobában. A gyúrásnál 
segédkezhetnek a gyermekek, pogácsaszaggatóval kiszaggatják a 
kerek formákat, tojással bekenik. Csak egyetlen egy pogácsába kell 
elrejteni egy fémpénzt, ami a hiedelem szerint a megtalálónak 
szerencsét hoz. Amikor kisültek a pogácsák, fehér vászonszalvétába 
kössük be a pogácsát, s úgy vigyük a gyermekek elé. Egyúttal 
kialakítjuk a batyu és a hamuba sült pogácsa fogalmát is. A szituáció 
alkalmas egy dramatikus játék elindításához. Batyut kötünk egy 
kisfiú vállára, s azzal elindul világot járni. Kikkel találkozhat? Ki ő? 
Szegény pásztorfiú? Szegénylegény? Álcázott királyfi? Kit vagy mit 
keres? Néhány kiegészítő kellékkel segítsük a képzelet szárnyalását. 

A lucapogácsa felszolgálását tegyük ünnepélyessé: leterített 
asztal, a batyu ünnepélyes kibontása. Mielőtt elfogyasztanánk, be-
szélgessünk a Luca-napi hiedelmekről. Előző nap adjuk feladatként 
(nagycsoportnál), hogy odahaza beszélgessenek a nagyszülőkkel 
arról, miben hittek régen, milyen szokások voltak ezen a napon. 

Íme néhány ezek közül: 
Akinek a lucapogácsa jut, az szerencsés lesz a következő évben. 
 

Lucacédulák 
 

A lányok régen 12 cédulát írtak, mindegyikre egy fiúnevet, s 
Luca-nap után kezdték egyesével tűzbe vetni. Minden nap egyet. 
Amelyik utoljára maradt, az mutatta a jövendő férj nevét. 
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– A háziasszonynak kifelé kell söpörni, hogy minden rossz 
elmenjen a háztól. 

– Luca napján tilos fonni, kötni, varrni, mert bevarrják a tyúkok 
fenekét, és nem tojnak. 

– Napközben a gazdasszonynak sokat kell ülni, hogy a kotlók jó 
ülősek legyenek. 

– A férfiak éjszaka megpiszkafázták, megkotorták a tyúkokat, 
hogy jól tojjanak. 

 

A lucabúzáról 
 

Ezen a napon kell a karácsonyi búzát elültetni, ami majd a jövő 
évi termésre utal. Ha szép lesz a búza, magas szárba szökken, jó 
termést jelent. Egy nappal előbb áztassuk be a búzát, majd kis 
tálacskába rakjuk a magvakat, rendszeresen locsoljuk. Utaljunk arra, 
hogy amelyik magot nem teszik földbe, sohasem fog kihajtani, újjá-
születni. Keresztény magyarázat szerint a búza a kenyér jelképe. A 
tányérkák közé készítsünk napkorongot, amely a Napot, a fényt 
jelképezi. Elkészítése hasonló a pókhálóhoz, közepe sztiropolból, 
tömény szivacsból legyen. Ebbe szúrjuk a fogvájókat, és sárga 
fonallal körbefonjuk. Egyúttal megtanítjuk a gyermeket az ősi foglal-
kozások egyikére, a kosárfonásra. Napkorongot fűzfavesszőből is 
fonhatunk. 

 

Luca széke 
 

A Luca-szék a hiedelmek szerint a boszorkányok felismerésére 
szolgált. Karácsonykor magukkal vitték az éjféli misére, erre 
felálltak, s meglátták, hogy ki a boszorkány. A Luca-széken 
december 13-tól mindennap dolgoztak valamit. Innen az ismert 
szólás: „Lassan készül, mint a Luca széke”. Ha van fafaragó ismerősünk, 
hívjuk meg, mutassa meg, hogyan faragják, vésik a fát. A 
fiúgyermekeknek különösen jó, ha van ilyen jellegű foglalkozás is. 

 

Lucázás 
 

A múltban a fiúk jártak kotyolni-lucázni. A Luca-naphoz 
fűződő dramatikus játékokat szívesen játsszák a gyermekek. A 
dramatikus szöveg megtalálható Forrai Katalin Ének az óvodában 
című könyvében. 
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Óvodai tevékenységek az adventi időszakban 
 

– Adventi koszorúkészítés; 
– kosárfonás, napkorong-készítés, 
– fenyőfadíszek készítése, 
– szalmadíszek készítése, 
– takarítás az óvodai játékszerek között, jelezvén az ünnep 

közeledtét; 
– sütemények, kalácsok sütése; 
– dió, mák begyűjtése; 
– betlehemezés; 
– kántálás; 
– betlehem készítése kartondobozból; 
– búzaültetés; 
– makkból nyaklánc fonása; 
– csuhéból fonás; 
– ajándékok, meglepetések készítése; 
– boszorkányok készítése csuhéból; 
– a csoportszoba díszítése; 
– diófestés. 
 

December 24. – Karácsony 
 

December 24-e az esztendő legrövidebb napja (a téli napforduló 
általában december 22-én van – szerk. megjegyzés). Az emberiség 
ősidők óta ünnepli. Tisztelték a Napot, mely legyőzi a sötétséget. 
Nyugaton ezen a napon nagy tüzet raktak, s várták az újjászülető 
Napot. Tehát karácsony Jézus és a Nap újjászületésének a napja. 

Magyarlakta területeken a karácsonyfa-állítás szokása a múlt 
század második felében terjedt el. Szép szokás, ha magunk készítette 
kaláccsal és díszekkel ékesítjük a fenyőt. 

Tudatosítjuk, hogy Jézus születésének emlékére karácsonyfát 
állítanak az emberek, az örökzöld fenyő az életet jelenti. 

 
A karácsonyi asztalterítés 
 

Szép élmény a gyermekek részére, ha módot találunk a 
karácsony közös megünneplésére. Mivel nálunk a téli szünidő 
időpontja változó, a karácsonyi asztalterítést szervezzük az utolsó 
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tanítási napra. Az asztalokat terítsük le fehér terítővel. Ajánlatos 
piros csíkos szőttes abroszt biztosítani erre az alkalomra. A piros az 
örömet jelenti. Az előre elkészült asztaldíszek (ikebanák) felkerülnek 
az asztalra, meggyújtjuk a gyertyákat, közben az adventben tanult 
dalokat énekeljük. Az asztalra kerül a Luca-napjától csíráztatott 
búza, piros alma, kis tányérkán fokhagyma, dió, méz. A 
karácsonykor fogyasztott ételeknek, csemegéknek mágikus hatásuk 
van. Uzsonnára tálaljunk mákos tésztát vagy gubát. 

A hiedelem szerint a sokszínű bab, mák, lencse a pénz bőségét 
biztosította. A gyermekek szeretik a mákos tésztát, különösen 
mézzel. A méz édessé teszi az életet – vallják az idősek. 

 

A mendikálásról 
 

Mendikálni, karácsonyt köszönteni kisgyermekek szoktak járni. 
Mendieare latinul azt jelenti: koldulni. A mendikálás szó a 
középkorból ered. A mendikálók betértek a házakhoz, karácsonyi 
jókívánságokat mondtak, a házigazdák pedig dióval, almával és 
kaláccsal jutalmazták őket. Az adomány sohasem volt pénz, amit 
kaptak, azt tarisznyába gyűjtötték. Varrjunk mi is tarisznyát az 
óvodában! 

 

Időjárásra vonatkozó népi jóslások 
 

A gyűjtés feladatát adjuk a gyermekeknek, jó alkalom a 
kapcsolatteremtésre a nagyszülőkkel, rokonokkal, szomszédokkal. 

 

Karácsonyi dalok 
 

Kiskarácsony, nagykarácsony 
Kösd föl, Örzse, ködmönkédet 
A hajnali harangszónak 
A zöld fenyőfán (bár nem magyar népköltés, tanításra ajánlott) 
Mennyből az angyal 
Csordapásztorok 
Ó boldog Betlehem 
 

Betlehemezés 
 

Hívjuk meg a betlehemezőket otthonunkba, óvodánkba, ne 
feledjük e régi hagyományunkat. Óvodásokkal ne betlehemezzünk, 
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ez még korai nekik. A karácsonyi dalokat, énekeket hallgassuk 
kazettákról, dúdolgassuk, fokozzuk a közelgő ünnep hangulatát. 

 
A hónap tevékenysége: kukoricacsuhé fonása 

 
A kukoricacsuhét ősszel gyűjtsük be. Ritka szövésű zsákokban 

tároljuk, hogy meg ne penészedjen. Használat előtt egy nappal 
benedvesítjük. 

A fonás a legalapvetőbb megmunkálása a csuhénak. Kiskosár, 
szakajtó, alátétek  alapanyagai a vékonyabb csuhédarabok. A három-
ágú fonatot könnyen elsajátítják a gyermekek. 

Csuhéfigurákat felnőtt segítségével készítsünk. 
 

Kéményseprő elkészítése: teste toboz, a feje gyöngy, a sapka 
filcből készül. 

 

A hónap meséi  
(mindkét mese az Irodalom rovatban olvasható) 

 
Móra Ferenc: A didergő király 
Az ördög és a két leány (Magyar népmese) 
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