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Pedagógus neve: Kecskés Istvánné 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 5. 

Téma: Így készülj fel a Karácsonyi ünnepekre! 

Dátum: 2020. 12.14 

Az ünnepben a készülődés időszaka a legszebb. Azért, mert a várakozás 

csodájával telnek meg a napjaink, és mert az összes szerettünk kicsit közelebb 

kerül hozzánk azáltal, hogy gyakrabban gondolunk rájuk, de azért is, mert 

ilyenkor összefog a család és együtt készülődik az év legszebb élményére.   

Ahhoz, hogy stresszmentesen  készülj az ünnepekre néhány tanácsot érdemes 

fontolóra venni: 

Készíts listát! 

Oszd fel a teendőket. Mire van szükséged az ajándékvásárlás, az otthoni dekor, az 

ételek és a harmónia megteremtése kapcsán? Listázd ki a dolgokat, hogy mikor 

kész vagy valamivel, már csak pipálni kelljen! 

Ajándékok 

 Egyik este, amikor van egy nyugodt órád, kuckózz be a kedvenc foteledbe! 

Vegyél magadhoz egy bögre forró teát, vagy forralt bort és egy jegyzetfüzetet. Írd 

össze, hogy kiket szeretnél megajándékozni, és azt is, hogy saját készítésű vagy 

vásárolt ajándékkal szeretnéd-e meglepni őket! Ha lehetséges részesítsd előnyben 

az online vásárlást. Így elkerülheted a tömeget és a hosszú sorbanállást. 
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Zene 

 Hallgass karácsonyi hangulatot varázsoló zenéket és engedd, hogy átjárja a 

tested-lelked a családi találkozás örömeinek szóló jóleső melegség! 

https://www.youtube.com/watch?v=uTHabkQ8LKE 

 

Takarítás 

Tervezd meg a takarítás napját! Kérhetsz hozzá baráti segítséget is, hiszen nincs 

is jobb annál, mikor nagy nevetések és sürgő-forgó barátok könnyítik meg a 

nagytakarítást. Ha végeztetek, még egy jó filmet is megnézhettek. Kiváló baráti 

program. 

https://videa.hu/videok/film-animacio/a-karacsony-igazi-orome-holiday-

romantika-vigjatek-QYrfM2IKu1vlbVWL 

 

Dekorálás 

 Ha felállítjátok a karácsonyfát egy-két nappal korábban, érdemes fel is díszíteni. 

Így, ha hiányzik még valami róla, vagy kiégett az égősor, van idő beszerezni újat, 

és nem december 24-én alakul ki pánikhangulat a családban.  
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Ünnepi menü 

 A mézeskalács kihagyhatatlan része a karácsonynak. Az ünnepi menü listájának 

összeállítása után érdemes az alapanyagokat minél hamarabb beszerezni.  A közös 

főzés és sütés egy kis zenével, mókával fűszerezve kellemes idilli hangulatot 

teremt a család minden tagjának. 

 

Én-idő 

 Legyen szó akár egy hangulatos téli sétáról, egy aromás fürdőről vagy egy 

izgalmas könyvről, szánj időt csak magadra legalább hetente egyszer-kétszer. A 

kikapcsolódás ilyenkor kiemelten fontos. 

Karácsonyig minden nap szánj időt magadra, amikor hálát adsz az életedért, 

amikor megköszönöd mindazon dolgokat, amivel az élet már megajándékozott 

téged. 

Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt Kívánok! 

 

 


