ÓVODÁNKBAN JÁRT ÚJRA LUCA, A BOSZORKÁNY
2010. december 7.-13. között óvodánk nagycsoportjában került megvalósításra a Luca
napjához köthető népszokásokat, hagyományokat felelevenítő témahét. Első ízben 2009.
decemberében járt nálunk Luca, a boszorkány. A néphagyományhoz kapcsolódó
tevékenységek, játékok, mesék nagyon kedvező fogadtatásra leltek a gyermekek körében, és
ez idén sem volt másképp. Az előző év tapasztalataira építve, új tartalmakkal is megtöltve
játszottunk. Ez évben is természetesen a központi elemek a magyar hagyományokkal való
találkozások voltak, de bővültek más országok Luca napjához köthető szokásaiknak
megismerésével is.
A témahétről, a napi tevékenységekről készült prezentáció a www.bukkosd.hu oldalon található.

Tevékenységek
December 7.
kedd

Tűz 5. „Tündér és boszorkány”
A háromágú tölgyfa tündére (népmese)
Bájital keverés.
Beszélgetőkör: Luca napi munkatilalom.

December 8.
szerda

Tűz 5. Boszorkányság
„Boszibálban jártam” – boszorkány síkbáb
készítése fekete kartonból
Drámajátékok.
Beszélgetőkör: Időjóslás.

December 9.
csütörtök

Tűz 5. Boszorkányság – Árnyszínház
Drámajátékok. Luca pogácsa sütése.
Beszélgetőkör: Hatásos fegyverek a boszorkányok rontása ellen.
Beszélgetőkör: Luca napi alakoskodás.
Santa Lucia-gyertyás koszorú készítés.

December 10.
péntek

Lányok aranyvessző hajtatása.
Luca napi boszorkánytalálkozó.
Kotyoló versikék, mondókák.

December 13.
hétfő

A Luca búza csíráztatásának megkezdése az óvodában.
Beszélgetőkör: Luca Kalendárium, Luca cédulák,Luca széke.
„Ott a boszorkány” Luca-napi játék – „Ignác, mit látsz?”
Boszitorna, seprűtánc.

Franciaországi siker
A boszorkányokkal való találkozás sikerét, a gyermekek
számára történő igényes, változatos és izgalmas
bemutatásának lehetőségét bizonyítja továbbá az is,
hogy egy Franciaországban élő, magyar származású
édesanya is felfigyelt óvodánk előző évi projektjére,
melyre az interneten talált rá.
Az általunk kidolgozott tartalmakat, fotókat megismerve
és felhasználva valósult meg a franciaországi óvodások
első találkozása Lucával, a magyar boszorkánnyal és a
hozzá köthető magyar hagyományokkal Párizstól 25 kmre északra, Poissy városában.
Mindannyian nagyon örültünk ennek a határainkat is
átlépő sikernek! Az is szívmelengető, hogy a magyar
hagyományok így tovább élhetnek eltérő nyelvű,
kultúrájú gyermekek és családok körében is, ezzel
erősítve
a
határainkon
túl
élő
gyermekek
magyarságtudatát, kötődését.
.
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