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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: Adventi időszak, a csoport „virtuális” Mikulása 

Dátum:2020. 11.30. 

  

 „Természetesen létezik a Mikulás. Csak arról van szó, hogy senki sem tudja egyedül 

megcsinálni azt a munkát, ami rá hárul. Ezért van az, hogy mindenki Mikulás. Én is, te is.” 

(Truman Capote) 

 

Kedves Lányok! 

Advent időszakába érkeztünk, holnap december 1., 

vasárnap pedig már december 6. napja van. Ilyenkor 

már javában készülődni szoktunk, „várakozunk a 

Mikulásra”. Ekkorra minden évben kihúzzuk a 

kalapból annak a nevét, akit a héten 

megajándékozunk a jeles nap alkalmából, és 

izgatottan készülődünk.  

Az első közös forrócsoki vagy kakaópartink szintén 

ezen a héten lenne, és Mikulásos filmet néznénk a 

tanulóban.  

A kép forrása: http://hopehely.bloglap.hu/kepgaleriak/mikulas-kepek/ 

A csoport kis fenyőfáját a mai csoportfoglalkozáson díszítenénk fel, meggyújtanánk az első 

adventi gyertyánkat és a karácsonyi dekoráció is kikerülne a szilenciumterembe és a folyosóra.  

Ez idén sajnos élőben elmarad, de próbáljuk meg egy kicsit felidézni gondolatban a korábbi 

közös mikulásokat és csináljunk magunknak ezen a héten online formában „csoportmikulást”! 

De mit is kell ehhez tennünk? 
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Excelben „véletlen.között függvény” segítségével párokba sorsoltam a csoport tagjait. Én is 

benne vagyok a listában, ahogyan korábban is, minden évben (most egyébként is így vagyunk 

párban). Mivel személyesen nem tudjuk megajándékozni egymást, a héten egy „virtuális 

mikuláscsomagot” küldünk a kisorsolt párunknak.  

Ami a „csomagba” kerülhet: 

 egy kedves idézet, 

 egy szép kép, 

 egy zene linkje, 

 vagy egy videó linkje,  

 egy általad megfogalmazott kedves gondolat,  

 vagy bármilyen pozitív dolog,  

amit privát messenger üzenetben el tudunk küldeni egymásnak.  

Tehát,  

az a feladat, hogy egy „virtuális mikuláscsomagot” kell összeállítanunk, majd ebből, a 

listában szereplő párunknak mától kezdve, a héten minden nap egy „ajándékot” kell 

küldenünk messengeren.   A kisorsolt párok a következők: 

Angi - Petra 

 Regina -Melinda  

Lili -Mirci 

Vani – Adél 

K. Fruzsi - Nóci 

Zsófi – Sz.Fruzsi 

Ági néni - Alíz 

Viki - Timi 

Gabci - Nazi 
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A 2. feladat nagyon egyszerű lesz, remélem tetszeni fog Nektek!  

I. Készíts magadnak egy bögre kakaót, vagy forró csokit és helyezkedj el 

kényelmesen! 

II. Kattints az alábbi linkre, vagy másold be a böngészőbe!  

https://videa.hu/videok/film-animacio/kiskaracsony-mindenaron-teljes-film-

karacsonyi-GFsGkcESQxmPuTqc 

III. Nézd meg a filmet! Jó szórakozást kívánok hozzá!  

 

Szorgalmi feladat:  

A következő linkekere kattintva olvashattok az Adventi időszakról, valamint a Mikulás 

történetéről: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent 

https://www.alon.hu/aktualis/2019/11/karacsony-es-advent-miota-letezik-az-adventi-idoszak-

mit-jelkepez-az-adventi-koszoru 

http://tortenelemcikkek.hu/node/310 

https://mkvm.hu/a-mikulas-igazi-tortenete/ 
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