Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe: Advent
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021. november 22-december 23.
A projekt tervezett indító élménye: Beszélgetés az adventi időszak ünnepeiről
A projekt várható lezáró élménye: Karácsonyi meglepetés a családoknak

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Az adventi ünnepekre való hangolódás.
Néphagyományok, szokások megőrzése, identitástudat erősítése. Az adni tudás, a szeretet és a
családi összetartozás fontosságának kiemelése.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Az adventi szokások felelevenítése és a hozzá
kapcsolódó jelképek megismerése. Legyenek képesek megnevezni családtagjaikat, tudjanak magukról
beszélni, érzelmeiket kifejezni. Az elcsendesedés, várakozás fontosságának érzékeltetése. Erkölcsi
tulajdonságok alakítása. Erősödjön az együtt átélt élmények által a csoportunk közössége.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: tudásfejlesztés, memória, koncentráció,
szabálytudat, figyelem, sorrendiség, türelem, kifejezőképesség, matematikai képességek (számlálás,
sorszámnév, relációk, mérések, síkmértani elemek felismerése, rész-egész viszony, vizuális ritmus,
szimmetria), keresztcsatorna, hallásfejlesztés (hangfelismerés, hangok beazonosítása, ritmusfejlesztés
egyenletes lüktetés érzékeltetése), szem-kéz koordináció, finommotorika, térérzékelés, taktilis
érzékelés, testtudat, esztétika, kreativítás.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a
megvalósítás: Munka jellegű tevékenységek

Nagyok:
Ágyneműhajtogatás, segítségnyújtás az ágyazásban.

Öltözőszekrények, ruhaneműk rendben tartása.
Önkiszolgálás étkezésnél, mosdóhasználatnál, öltözésnél.
Fésülködés önállóan
Terem és udvarrendezés.
Egyéni megbízatások teljesítése.
Segítségnyújtás a kisebbeknek.
Virágöntözés
Kicsik:
Játék után az eszközök elpakolása.
Önkiszolgálás az étkezésnél (öltözködésben, tisztálkodásban, fésülködésnél
differenciáltan)
Ruhaneműk, cipő tárolása a megfelelő jellel ellátott öltöző szekrényben
Luca búza ültetése, locsolása

Karácsonyi ajándék készítése a család részére
Karácsonyi köszöntőre készülünk

Játék
Postás játék (érintés, mozdulat, tárgy továbbítása)
Játék feltételeinek
biztosítása
(ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez, kiegészítő
eszközök készítése)

Lakásunk helységei (kirakó játék)
Mi van a Mikulás zsákjában? (Narancs, gyertya, szaloncukor, csengő, fahéj,
toboz és minden, ami az ünnepkőrhöz kapcsolódik, belekerül a zsákba. A
gyerekek tapintás alapján megnevezik az általuk kiválasztott tárgyat.)
Ki bújt el a Mikulás zsákjában?
(A körben ülő gyerekek közül választunk egy hunyót, aki kimegy a teremből.
Ezalatt valaki bebújik a zsákba. A visszaérkező hunyónak ki kell találni ki
hiányzik a körből, azaz ki lehet a zsákban?)
Postaláda kihelyezése a Mikulásnak szánt rajzok számára
Csengő csenő, avagy ki vitte el a Mikulás bácsi csengőjét?
A Mikulás elszunyókált. A háta mögött elhelyezett csengőt elcseni a
kiskrampusz. Vajon kinél lehet a csengő?
Mit csinál a boszorkány? (Mutasd a mondott cselekvést!)
A boszorkány szereti a csokoládét (Ha a csokoládé szót hallod, fogd meg
mindkét füled, ha újra hallod engedd el!)
Szeretet csengő?
- Vidd a csengőt a barátodhoz és üdvözöld öleléssel!

-

A gyerekek nyitott vagy becsukott szemmel, körben ülnek . A csengő
vivő, hallkan odaviszi a barátjához a csengőt, amit megszólaltat,
majd a társa elé leteszi.

Csendjáték (Add körbe a csengőt, úgy, hogy az nem szólalhat meg!)
Mikulás távcsöve - Látok valamit vagy, mire gondoltam?
Tulajdonságok alapján az asztalra kihelyezett tárgyak felismerése, vagy mire
gondoltam a leírás alapján (advent jelképei közül).
Mit látsz a kirakatban? (a Mikulás megváltoztatja a sorrendet vagy a
tárgyak mennyiségét)
Varázsceruza – Hány gyertyát, almát, gömbdíszt stb. rajzoltam a hátadra?
Hová gurult a dió? Egy diót elrejtünk a csoportban, amit a hunyónak kell
megtalálnia a hideg-meleg-tűz irányítással.
Külső világ tevékeny
megismerése
•

•

Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek
matematikai
tapasztalatok,
matematikai játékok

Készülődés a télre – Vadaspark interaktív előadása
- állatok: téli bunda növesztése, eleséggyűjtés, elbújás (avarba, kéreg
alá, földalá)
- emberek: meleg ruházat, fűtés, zöldségek, gyümölcsök tartósítása
Mitől van meleg az otthonunkban?
Mivel fűthetünk?
Mivel világítunk? (viaszgyertya, faggyú gyertya (pl. bálna zsír), parafin)
Adventi időszak szokásai:
- adventi koszorú megkötése

-

Angyalposta érkezése

-

Csoportfenyőfa díszítése

-

Mikulás érkezése

-

Luca napi búza ültetése
Karácsonyvárás

Adventi jelképek:
- adventi koszorú
- adventi naptár
- Mikulásvirág, fagyöngy, fenyő
- gyertya
- Karácsonyfa
- ünnepi ételek
Adventi koszorú gyertyáinak jelentése, heti meggyújtása
Angyalposta érkezése
Szent Miklós legendája
Luca napi népszokások (9 féle fából faragott Luca szék, boszorkánynézés,
Luca gombócfőzés, szerencsét és bőséget hozó búzaültetés, Luca napi
kotyolás)
Ismerem a családom:
családtagok neve, (foglalkozása, lakcím – csak a nagyok), otthoni teendői
Miben segítek otthon?
Miért ő a barátom?
Gyertyagyújtás – sorszámok
Családtagjaim – számlálás
Adventi posta érkezése-sorozatok folytatása
Luca búza ültetése, locsolása adott életkornak megfelelően
Épületek sorba rendezése nagyság szerint
Számjegyek felismerése az adventi naptáron -nagyok
Hány gyertyát rajzoltam a hátadra?

Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör

Mi történt a hétvégén?
Pozitív emberi tulajdonságok megismerése, beazonosítása (jószívű,
figyelmes, segítőkész)

• drámajátékok

Te milyen jó cselekedetet végeztél? Mit segítettél és kinek?(otthon és az
óvodában)
Három kívánságom, amit karácsonyra szeretnék kérni
Gyűjtőfogalom: bútorok
Lakás helységeiben folyó tevékenységek bemutatása
Helység barchoba
Szótagtaps
Adventi mesegyűjtemény - minden napra egy mese
Az erdei karácsony /mese
Frankó Katalin: Mese a kis gyertyáról
Mese az első gyertya gyújtásához
Andersen: Két gyertya
Kányádi Sándor: Aki fázik…/vers
Donászy Magda: Télapó ünnepén /vers
Balla Piroska: Mikulás érkezése /vers

Eljött a szép karácsony…/mondóka

Advent, advent gyertya ég.

Egy, kettő, három, négy,
Kis Jézuska üdvözlégy. /népköltés

Rajzolás,
festés,

Adventi koszorúkötés
Adventi gyertyák

mintázás,
kézimunka

Luca búza ültetése
Rajzok készítése a Mikulásnak-Mikulásposta

Mi kerüljön a Mikulás zsákjába? – ollóhasználat gyakorlása

Mikulás

Az én kezem

Sütibabák

Karácsonyfa

Karácsonyi koszorú Fa karácsonyi díszek

Mikulás kirakó és feladatlapok

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Séta Nagykovácsiban
Betlehem megtekintése a Tisza István téren
Hógolyózás, csúszkálás
Mozgásos játékok:
Boszorkányfogó A mondóka után a fogó, adott idő alatt minél több
boszorkány kapjon el.
Felállok a székre
Luca, Luca székre.
Templomajtók nyíljatok!
Boszorkányok fussatok!
Vigyázz, jön a boszorka
Játék menete: kiválasztjuk a boszorkányt, aki háttal áll a gyerekeknek.
Ezután a gyerekek kiválasztják azt a számot, aminek kimondásánál
megindul a boszorka.
A gyerekek mondják:
• Egyet üt az óra, nem jön a boszorka
• Kettőt üt az óra, nem jön a boszorka
• Hármat üt az óra, nem jön a boszorka
• x (megbeszélt szám) üt az óra, eljött a boszorka – a gyerekek futnak
a boszorkány elől, akit elkap a boszi szintén boszorkány lesz.
Sapkafogó (A fogójátékban az a fogó, akinek a sapka a fején van. Ha
sikerült elkapni a társat, a sapka is átkerül az elfogott gyermek fejére.)

Ölelő fogó (A fogójátékban, akit elkapnak fa lesz belőle (kisterpesz, karok
magastartásban). Kiváltható öleléssel.)
Jégfogó (Amelyik gyereket megfogja a fogó, mozdulatlanná válik)
Labdatorna:
Labdagimnasztika
Labdagurítás, labdavezetés kétkézzel, váltott kézzel, bottal
padok között, padon, bójakerüléssel. Labda pattintása, labda dobás-elkapás.
Mikulás útja- akadálypálya

Ének, zene,
énekes játék, gyermektánc

Karácsonyi süteménysütés
Süssünk, süssünk valamit… című dal éneklése körben állva, kézfogással
Beteszem a tésztát a sütőbe/leguggolunk, marad a kézfogás
meggyújtom a sütőt/ „S” hang
erősebbre veszem a gázt/hangosabban „S”hang
megnézem nyers e még a tészta/fejek nyomkodása
még nagyobb lángra veszem a gázt/ „S” hang erőteljesen
gyorsan eloltom a lángot, mert odaég a sütemény
felszeletelem/kezeket szétvágom
megcukrozom a süteményt/cukor szórás imitálása
kínálom a megsült finomságot.
Melyik dalt dúdoltam?
Ismerkedés a triangulum hangszerrel
Táncoló ördögök /párkereső (zenére párral keresztfogással forgás)
Figyelj a csengőre! Gyerekek becsukott szemmel ülnek, ha meghallják a
csengő hangját felállnak.
Szeretet csengő (vidd a csengőt a barátodnak!)
Ácsom, rácsom kalapácsom…/mondóka
Töröm, töröm a mákot…/mondóka
Gyerekek, gyerekek…/mondóka
Itt a köcsög…/mondóka
Borsót főztem…/dal
Adventi dalok:
Ácsorogjunk…
Koszorú, koszorú…/hangfelismerő játék
Ég a gyertya ég…
Hull a pelyhes…
Itt kopog, ott kopog…
Fehér havas utakon…
Kiskarácsony…

