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ÖSSZEFOGLALÓ 

 
Foglalkozás megnevezés: Mikulásvárás – Családi tapasztalatcsere pont 
 
Dátum: 2019. december 05. 
Időpont: 14:00-18:00 
Helyszín: 4821 Ópályi, Árpád út 3. 
Foglalkozást vezető neve: Barta Edit 
 
A Mikulás ünnepséghez kapcsolódó foglalkozásunkat 2019. 12. 05-én, csütörtökön rendeztük meg a Teleházban.  
 Egy színes, vidám és élményekben gazdag délutánon vehettek részt gyermekek és felnőttek egyaránt. Közös énekléssel vártuk a 
Mikulást, a „Hull a pelyhes…” kezdetű dalt énekeltük. A gyönyörű, közös éneklésnek hála, megérkezett hozzánk a Télapó, sok-sok ajándékával 
együtt. A gyerekek egyenként álltak sorba a Mikulás előtt, és odaadták a neki készített Mikulás sapkákat, melyeket korábban készítettek, illetve 
versekkel és énekekkel is kedveskedtek a „Nagyszakállúnak”. Egy nagyon megható kis műsort adtak elő a kisiskolások, melyre nagyon sokat 
készültek. Jó volt látni a sok csillogó szempárt, ahogyan a Télapóra néznek, miközben mondják a verseket, majd izgatottan átadják a saját kézzel 
készített ajándékaikat. A Mikulás minden gyermeket megdicsért és csomagot adott minden szereplő, és a közönség soraiban helyet foglaló 
gyermeknek, amely tele volt finomabbnál finomabb édességgel. A Mikulás bácsi valamennyi gyermekhez intézett egy pár pozitív gondolatot, 
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biztató szót. Ezután egy csoportképet készítettünk, természetesen a Mikulással közösen, illetve, többen is kértek közös fotót a Télapóval. Majd 
ismét közös énekléssel elköszöntünk Télapótól.  
 Jó volt látni, hogy eljöttek a családtagok is, szülők, kis- és nagytestvérek, azért, hogy minél többen, közösen, a gyermekek a családjukkal együtt 
éljék át ezt a fantasztikus délutánt, melyet a Télapó varázsa teremtett. Ez a pár óra nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy a családok – 
szülők gyermekeikkel együtt éljenek át ilyen élményeket, melyekre később jó lesz visszaemlékezniük. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, az egész délutánt a felhőtlen jókedv jellemezte. 


