Jõulud meie lasteaias

Meie lasteaias on traditsiooniks alustada jõuluaega advendiringiga,
mis toimub reedel enne esimest advendipühapäeva. Selle eesmärgiks on
tekitada jõuluootuse meeleolu.
Rühmaruumi põrandale valmistatakse kuuseokstest spiraal. Spiraali
keskel põleb suur küünal, mis sümboliseerib taevavalgust. Iga laps saab
punase õuna, millesse on pistetud väike küünal.
Ükshaaval võtavad lapsed oma küünla, kõnnivad spiraali mööda suure
küünlani, süütavad sellega oma küünla ning välja kõndides asetavad
oma õuna tähekesele. Spiraali sisse minekut ja välja tulekut saadab
muusika.
Spiraali sisenemine annab vaimse kogemuse iseendasse tulemisest,
spiraalist väljumine aga tähendab tulemist teiste juurde maailma. Peo
alguses põleb hämaras toas vaid küünal spiraali keskel. Mida rohkem
lapsi oma küünla süütab, seda valgemaks ruum muutub. Sellest sünnib
kogemus, et paljudest väikestest põlevatest küünaldest võib sündida terve
valgusemeri. Hingevalgus inimeste südametest, rõõm ja imetlus, lootus ja
armastus valgustavad sel pimedal aastaajal tervet maailma.
Advendiaeg on ootuse aeg, kus igal nädalal süütame juurde ühe
advendiküünla.
Nüüd algavad jõuluettevalmistused: igal reedel küpsetatakse rühmades
piparkooke,
meisterdatakse
kuusekaunistusi,
väikeseid
kingitusi,
lauldakse jõululaule ja harjutatakse jõulumängu. Rühmaruumi
kaunistab kuusk. Ei unustata ka päkapikke, kes meile üllatusi
valmistavad.
Jõuab kätte jõulupidude aeg. Jõulud on rõõmupühad, mis on
täidetud laulude, luuletuste ja parimate soovidega. Iga rühm esitab
jõulunäidendi, mis räägib Maarjast ja Jeesuslapsest. Läbi selle on nii
lastel kui ka lastevanematel võimalus saada osa sellest, mis on meie
ühine kultuuripärand. See lugu emast ja lapsest ning suurest armastusest
tekitab kõikides sooja tunde. Peolt ei puudu ka kingitused, mida saadab
või toob kohale Jõuluvana. Kingitused lastele on vanemate endi poolt
ühiselt meisterdatud.
Jõuluaeg lõpeb Kolmekuningapäevaga. Lastele räägitakse legendi
kolmest kuningast, kes tõid Jeesuslapsele kingitusi. Punase mantliga
Melchioril oli kaasas kuld, mis sümboliseerib tarkust või uut moodi
mõtteviisi. Sinises mantlis Balthasar toob endaga kaasa viirukit, mis
kujutab surematust või uut tunnet. Kasperil, tõmmul rohelise mantliga
targal mehel, on kaasas mürr, mis sümboliseerib uut tahet.
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