https://www.facebook.com/watch/?v=156879869453165

Manómesék
Minkó és Manka kalandjai az elveszett
hangokkal – A Mikulás házában
2021. 11. 29-12. 03.

Mesébe ágyazott projekt a gyermeki fantázia
fejlesztésére és a zenei alapfogalmak megismerésére a
Manó Swing együttes folyatatásos meséje nyomán. Az
elmúlt héten megleltük az elveszett hangokat, de „Mi”-t és
„Fá”-t a szeleburdi szél a Mikulás házának kéményébe fújta.
Azóta is ott szorgoskodnak, rénszarvast etetnek,
csomagolnak, forró csokti főznek…ééés virgácsokat kötnek…

Játék
• Dió – alma – krampusz Kitalálok 3
szót, ezt mondogatjuk egymás
után sorban. A három szó például:
dió, toboz, mogyoró. Körben ülünk,
első gyerek mondja dió, második
toboz, harmadik mogyoró. A
negyedik megint azt mondja, dió,
és így tovább. Ha ez már jól megy,
akkor fogok egy babzsákot, és ezt
dobom a gyerekeknek. Csak az a
gyerek mondja a szót, akinek
dobtam a babzsákot. Tudnia kell,
melyik szó következik!
• Ki szerzi meg az összes
aranydiót?
2-4 játékos azonos számú dióval kezdi a
játékot, majd dobókockával dobnak, annyi dió
vehetnek el a társuktól, ahányat dobnak.
akinek elfogy a diója kiesik. Az nyer, aki
megszerzi az összes diót.

Munka
•

Öltözőszekrények rendezése (ruhák
szortírozása, hajtogatása, portörlés ,
benti cipők tisztogatása)

•

Dekoráció készítése, azok esztétikus
elrendezése az öltözőbe a Mikulás és
a rénszarvasainak fogadására.

•

udvari játékok téliesítése,
szelektálása, törött játékok
kiválogatása, kidobása, a többi játék
fagymentes tárolása.

Környezővilág felfedezése
•

•
•
•
•
•

Nappal és éjszaka váltakozásának és a
rövidülő nappalok megfigyelése.
Rénszarvasok életmódja, élőhelye.
Vajon hol élhet a Mikulás?
Nagykovácsi térképével ismerkedés.
Borbála ág hajtatása
Ki volt Szent Miklós?
Gyógyteák kóstolgatása

Matematikai tapasztalatok
•
•
•
•
•
•

Taktilis érzékelés fejlesztése: Mi
lapul a Mikulás zsákjában?
sorminta követése és folytatása
Közel, távol, közelebb, távolabb
fogalmával ismerkedés
távolságok mérése
Ki lakik legközelebb az ovihoz és ki
legtávolabb?
cipőkbe aranydió belerejtése (több,
kevesebb, ugyanannyi fogalma) –
halmazképzés alapjai

Mozgás
• Fuss és figyelj! A gyerekek
körbe-körbe futnak (udvaron még
jobb), majd 3 szót kiáltok
felváltva bizonyos időközönként:
gyertya, koszorú, Rudolf – nekik
pedig mindegyik szóra mást kell
csinálniuk. Gyertya – megállni, és
magasba emelni a kezeiket,
Koszorú – gyorsan 4-es csoportba
rendeződni, és körbeállni, Rudolf –
csikórúgásokkal hátrafelé rúgni.
• zsákban futás
• Célba dobás az arany diókkal a
puttonyba
• Lábtorna az aranydiókkal
• diók terelése virgáccsal pallókon
• diók szállítása kanállal
egyensúlyozva akadálypályán

Ének-zene-tánc

Mese-vers-mondóka

Alkotómunka

•
•
•
•

Aki fázik vacogjon…
Dér-dér, diridér, didereg a pipitér…
Szent Miklós története
Grimm: A tűzmanó

•
•
•

Leopold Mozart Zenés szánkózás című művére
nyargalászunk rénszarvasként

Zenéljünk:
alma-taps, dió koppantás, mogyoró dobbantás
sorozatok alkotása, majd „megzenésítése”
párokban.
A gyertya lángjának táncoltatása (ne fújd el,
csak táncoltasd). Majd te is táncolj úgy mint a
gyertya, a lábaidat tartsd feszesen, csak a
karjaiddal és a felső testeddel mozogj!

•
•
•
•

Beszélgetőkör játéka
•
•
•
•

Csendkör gyakorlása
Képzeletbeli utazás varázslatos
tájakra
Ez a sapka körbejár, valakire rátalál…

Miben segítettél ma

Erre csörög a dió – hallási figyelem
Télapó itt van…
Suttog a fenyves…

szénrajzok készítése
rénszarvasok készítése fonal
tekeréssel
Mikulás készítése nagyobbaknak
pompomból kisebbeknek papírból
Rajzold le, hogy szerinted hogy néz ki
a Mikulás háza.

Nagyobbak feladata
• Megfigyelést fejlesztő feladatlap
• Labirintus feladatlap
• távolság becslése, mérése
lépésekkel

•

Aki fázik vacogjon, fújja körmét, topogjon.
Földig érő kucsmában, nyakig érő csizmában
Bújjon be a dunyhába, üljön rá a kályhára
Mindjárt megmelegszik.

•

December, ber, ber, ber, Mikulást vár az ember.

•

Mendegél a Mikulás, benéz minden házba.
Bezörget az ablakon, a kilincset rázza.
Hátán puttony, kezébe csörgő lánc,
Ő az öreg Mikulás, házról, házra jár.

Szent Miklós legendája
Életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának szentelte. Bárki kérte, mindig segített.
Emberszeretetének, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a
nevét. 270-ben Myra városában legendás körülmények között püspökké választották.
52 évig volt püspök. Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira
megszerették a lakosok, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a
gyerekek és az emberek megsegítésére fordította.
Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes
egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal. Minden este órákig
sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó
eset is: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy már
betevő falatra is alig jutott neki. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy
melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon
menni.

Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy
marék aranyat kötött kendőbe és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év
múlva ugyanebben az időben még egy kendő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert
lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben.
Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a
sziklaoldalban épült ház tetejére és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány
éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni és az pont beleesett.
Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy a hóborította Taurus hegyről maga a Tél-Apó érkezik
ezekkel az ajándékokkal, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák. Az idő folyamán mégis
kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban
volt egy olyan érme, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés
üzletet követően.
Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő. Azonban kiderült ez abból is, hogy
december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket
mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte “Noel Baba”-nak, ami azt jelenti ”
Ajándékozó Apa”. A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem
merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban)
angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel
küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást.

