Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok…
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2021.11.29-12.22.
A projekt tervezett indító élménye: Adventi koszorú készítés
A projekt várható lezáró élménye: Karácsony várás
A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Készülődés a szeretet ünnepére, beszélgetéssel,
versekkel, mesékkel, dalokkal. A karácsony a család, a szeretet ünnepe is, melyet a gyermekekben is
tudatosítani igyekszünk.
A projekt során megvalósítandó feladataink: Ismereteink bővítése a december hónaphoz kapcsolódó
ünnepekkel, eseményekkel. Karácsonyi népszokások felelevenítése. Az ünnepre való érzelmi
ráhangolódás a család ünnepének előkészítése.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Emlékezet, beszéd, kifejezőkészség fejlesztése,
finomotorika, szem-kéz koordináció fej. közösségi érzés, egymás szeretetére, figyelmességre, segítésére
nevelés az ünnepi készülődés közben.

Munka jellegű
tevékenységek

Játék

Karácsonyi mesék, versek képek gyűjtése
Adventi koszorú készítés
Segítség nyújtás felnőtteknenek, ill. kisebbeknek

Ünnepi előkészületek a babakonyhában, takarítás, főzés, ünnepi

Játék feltételeinek
biztosítása
• (ötletek a játék
tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő eszközök
készítése)

terítés, vendég várás, fenyőfa díszítés
Mit rejt a Mikulás puttonya?
Évszakos társas játék
Gyöngyfűzés
Mozdulat körbeadása

Ölelős fogó
Karácsonyi képkirakó
Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek
• matematikai
tapasztalatok,
matematikai
játékok

Advent a keresztény kulturkörben a karácsony napját megelőző
negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak.
Az ünnepi készülődés heteiben sokféle tevékenység, tapasztalás
és élmény várja a gyerekeket. Többek között ismerkedünk a népi
időjóslással, szokásokkal, ellátogatunk a Betlehemhez,
énekelünk, verselünk, mesélünk
.
Az adventi koszorú készítésénél megbeszéljük,
hogy mi fog történni az elkövetkező
időszakban.
Mikulás várás
A gyerekekkel elkészítjük az adventi koszorút.

Az adventi koszorú rövid története, gyertyák megnevezése.
Karácsonyi dalokat hallgatunk, minden héten meggyújtunk egy
gyertyát a koszorún.

Formák, színek azonosítása
Számosság megállapítása
Ellentét párok gyakorlása
Halmazok létrehozása, bontása
Verselés, mesélés
• anyanyelvi játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

Mese: Donászi Magda: A kíváncsi bocs
Hókabukki gyógyító kencéje
A láthatatlan lepel

Grimm: A suszter manói

Holle anyó

Vissza jött a répa
A négy gyertya

Versek: Gazdag Erzsi: Megjött a Télapó
Hétvári Andrea: A Mikulás mesevára
Donászi Magda: Kis fenyő
Áll a fenyő az erdőben
Karácsonyi csengő vagyok…

Weöres Sándor: Száncsengő

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Levél a Mikulásnak
Rénszarvas festés
Mikulás színező
Fenyőfa festés, díszítés
Karácsonyfa varrás karton papírra
(kicsiknek)
Karácsonyfa varrás filcanyagból, gyöngy díszítéssel

Gyurmázás mézeskalács készítés (
sodrás, nyújtás, szaggatás)
Fenyőfa készítés tenyér lenyomatokból
Karácsonyi minta kirakása vasalós
gyöngyből

Mozgás
• a mindennapos
testmozgás játékai,
feladatai

Nagymozgások terepen
Tánc lépések
Séta a faluban, Betlehem megtekintése
Célbadobás kislabdákkal (hógolyózás)
Mikulás fogó
Széktorna
Páros gyakorlatok
Verseny játékok
Füle-farka játék

Ének, zene,

Mondókák: Tekereg a szél…

énekes játék, gyermektánc

Madarak voltunk…
Énekes játék: Betemetett a nagy hó…
Ember, ember december…
Fehér havas utakon lassan lépeget..
Hull a pelyhes fehér hó…
Télapó itt van…
Kiskarácsony, nagykarácsony…
Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok…

Zenehallgatás: Csondor Kata: add tovább…

