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Adventi előkészületek, kézművesedésről a hátrányos családokkal 

 

Az ünnepek közeledtével szerettünk volna olyan programot szervezni, amely hozzájárul a 

hátrányos helyzetben lévő családok számára is az előkészületekhez. Ők is tudják kicsit szebbé 

tenni lakásukat vagy majd fenyőfáikat a gyerekek által készített díszekkel. Ezen kívül kicsit 

közelebb is hozhattuk a családokat egymáshoz, egy kis rövid ideig a szülők és a gyerekek 

együtt közösen alkothattak, ezzel is erősítve kapcsolatukat.  

Az esemény 2018.12.07.-én került megrendezésre az EFOP-1.5.3.-16-2017-00066 pályázat 

keretében. Beszereztük a szükséges eszközöket, amelyek a kézműveskedéshez szükségesek 

voltak. Biztosítottuk az ollókat, papír anyagokat, ragasztó eszközöket, festéket, ecsetet. 

Előzetes egyeztetés történt, hogy milyen tárgyak készülnek majd és hogy a munkafolyamatok 

megfelelően legyen bemutatva mindenki számára. Természetesen egyszerű kornak megfelelő 

díszek készültek a közeledő karácsony alkalmára. A program nagy érdeklődésnek örvendett, a 

szülők is szívesen vettek részt töltöttek el egy kis időt kreatívan.  

A munkafolyamat korosztályoknak megfelelően külön termekben történt. A kisebbek 

ragasztással és festéssel készítettek karácsonyfadíszeket. Papírból harmónikaszerű angyalkát 

hajtogattak, amelynek tetejére kis festett gömböt ragasztottak és különböző színes papírból 

csillogóbbá varázsolhatták. Ezen kívül kör alakúra vágott papírlapra ragaszthattak formából 

kivágott papír fenyőágat, vagy bogyókat. Nyomtatott karácsonyhoz kapcsolódó képeket is 

színezhettek. A nagyobbak gömb alakú hungarocell díszeket készítettek, amelyeket 

különböző hópihe formákkal színekkel rakhattak ki. Valamint kis üveget festhettek be és 

szórhattak rá papír mintákat. Szalvéta gyűrű is készült, amelyet saját ízlésüknek megfelelően 

szintén formákkal még szebbé tehették. Kicsit nehezebb volt a damillak készült gömb 

elkészítése. A fonalat cukros vízzel át kellet itatni, hogy összeragadjon, majd egy felfújt lufi 

köré kellet tekerni. Kiszáradás után a lufi leengedése után akár a fára akár asztalra is lehetet 

helyezni. Volt aki nagyobb testvérével alkotott, vagy kisebb otthol lévő gyermekét is magával 

hozta a szülő a rendezvényre.  

A készült tárgyakat mindenki haza vihette, az elsajátított készítési móddal akár otthol is 

egyszerűen továbbiakat alkothatnak, ha kedvük támadna. Reméljük jövőre ismét 

megismételhetjük, remek programnak bizonyult a szülők és a gyermekek részéről egyaránt. 
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Pátroha, 2018.12.10. 

 


