TÉL
Tevékenységi tervek

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz
A projekt címe:

Adventi hetek

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2020.11. 29- 12. 22.
A

projekt

tervezett

indító

élménye:

Ünnepi teremdíszítéssel várjuk a

gyermekeket!

A projekt várható lezáró élménye: Karácsonyváró délutánon a kézműves
karácsonyfadísz készítés mellett a megtelt cipősdobozt a szülők a gyermekükkel közösen
csomagolják és díszítik. A kész dobozokat eljuttatjuk a rászoruló gyermekeknek.
Mivel a közös program szervezése a covid miatt nem lehetséges, így mi segítünk a
csomagolásban.

Amennyiben ez az élmény nem megvalósítható a covid szigorítások miatt,
akkor a lezáró élmény a közös karácsonyi műsor és annak felvétele, IKT
eszközök használata

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: tudatosítani a hónapok
múlását, évszakok váltakozását, valamint kiemelni az évszakokhoz tartozó időjárás
körforgásának fontosságát.
Az elcsendesedés, a készülődés örömének megélése.
Fordított Adventet tartunk. A szülőktől üres cipősdobozokat kérünk. Ebbe minden nap
hoznak a gyerekek valami apróságot, amit szívesen odaadnának a rászoruló
gyermekeknek. Minden héten a gyertyagyújtáshoz kapcsolódó fő erényeket emeljük ki és
minden nap törekszünk jócselekedetek végrehajtására, így készülünk a lelkünket is
ünneplőbe öltöztetni.

A projekt során megvalósítandó feladataink: Cipősdobozok begyűjtése és
érzékenyítő meséken keresztül elmélyíteni az empatikus képességet, a Karácsony
ünnepének belső megélése

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: jóság, szeretet,
ajándékozás élményének megtapasztaltatása, vallásos érzület erősítése, mely a moralitás
és erkölcs alapja

Munka jellegű
tevékenységek

önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés
Angyali mézeskalács elkészítése
segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, nyújtás, megtapasztalása/megtapasztaltatása
csoport rendjének fenntartása, pakolás
tevékenységekhez szükséges átrendezésekben
való részvétel
pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése
ágyneműk önálló fel-, és lehúzása

•
•
•
•
•
•
•

Játék

•

Játék feltételeinek
biztosítása

•

szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás
függvényében – a lehetőségekhez mérten kiemelt
fontosságú a bizonytalan járványhelyzetet
figyelembe véve
szabad játék feltételeinek, zavartalanságának
biztosítása

• (ötletek a játék

•

tevékenység
megsegítéséhez,
kiegészítő
eszközök

•
•

készítése)
•
•
•

•
•
•
•
•

Külső világ tevékeny
megismerése
• Alapvető
környezet és
természetvédelmi
ismeretek

a gyermekek önálló ötleteinek segítése,
kreativitásuk támogatása, az adódó helyzetek
maximális kihasználása
az „unatkozó”, illetve az „elhúzódó” gyermekek
játékba segítése
az „agresszív” és/vagy „romboló” tevékenységek
helyes irányba fordítása a játék sokszínűségét
felhasználva, s egyúttal más alternatívák
felajánlása, melyből a gyermek választhat
a gyermekek játszó-csoportokba segítése
csendes játékok preferálása, a hangos dolgok
elcsomagolása
A szerepjátékok elősegítése színes leplek
segítségével, melyet a gyermekek használhatnak
kuckó építéshez és jelmezek készítéséhez is
Fejlesztő játékok
Memória
Társasjáték
Gyermekkártya
Eszközök:
- színes képek más tájak ünnepéről
- ételfesték
- zsenília drót
- színes karton
- színes fonalak
- vattapamacs
- lyukasztó
- ragasztó, olló

•
•
•
•
•

Óvoda udvarán az időjárás megfigyeltetése
Beszélgetőkörben az évszakok és az időjárás
összehasonlítása
Ünnepek a világ más tájain- új ismeretek
szerzése
Téli erdő, vadállatok és madarak etetése
Kirándulás, szánkózás az erdőben

• matematikai

•

tapasztalatok,
matematikai
játékok
•
•
•

Verselés, mesélés

•

• anyanyelvi
játékok
• beszélgető kör
• drámajátékok

•
•
•

•
•
•
•
•
•

A nap során ahogy adódik, amit lehet
megszámlálunk, és meg is beszéljük. Gondot
fordítva arra, hogy ellenőrzésre, hibajavításra,
értékelésre – pozitív megerősítés módszerét
alkalmazva - is sor kerüljön.
Számfogalom alapozása mozgással kísért
tanulással
kísérlet hóval, jéggel, színekkel, alakfelismerés
Robotjáték során a testséma, téri irányok, részegész, Gestalt-látás fejlesztése, számlálás

Beszélgetőkör a gyermekek élményeiről, családi
történésekről, a csoportban történt kiemelt
fontosságú eseményekről
Beszélgetés a jócselekedetekről, hogy miért
fontosak, ki és milyen jótettet vitt végbe
Jócselekedetek jelentőségének megismerése a
meséken keresztül
Kinek? Mikor? Miért? - avagy a fogyatékkal élők,
hátrányos helyzetűek gyermeknyelven
(lábbalfestés és Boldizsár Ildikó: A gyöngyszemű
lány meséjéhez írt drámaóra tervem)
Üres cipősdobozok lassankénti megtöltése
Beszélgetés a Mikulásról
Beszélgetés a karácsonyról
Minden nap adventi mesegyűjteményünk 1-1
meséjének elolvasása
Karácsonyi és Mikulás dalok
Weöres Sándor: Száncsengő (ism)
„Éj-mélyből fölzengő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél csendjén halkan ring.
Földobban két nagy ló
- kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
- csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling tél öblén távol ring.”

•

Weöres Sándor: Szép a fenyő
„Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.”

•

Kányádi Sándor: Aki fázik (ism)
„Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
földig érő kucsmába,
nyakig érő csizmába,
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára mindjárt megmelegszik.”

•

Szuhanics Albert: Mikulásvárás
„Nagy szakállú Télapó
a jöttödet várom.
Tudom, hogy megérkezel,
csengő-bongó szánon!
Nagy pelyhekben hull a hó,
hóembert csináltunk.
A kertünkből integet,
el ne kerüld házunk!
A kis húgom nem alszik,
annyira vár téged.
Mikulás-dalt énekel,
s verset tanult, szépet.
Megmondja a hóember,
szénből van a foga.
Ablakban vár kis cipőnk,
magam tettem oda!

Sok hópihe szálldogál,
a száncsengőt halljuk.
Nagy örömmel fogadnánk,
de már mélyen alszunk...”

•

Bartos Erika: Szélbújócska
„Havas a házunk, havas az utca,
Reggeli szél a hajamat fújja.
Teleszór hóval, beborít dérrel,
Bújócskázom a nevető széllel.
Fa mögé bújok, utolér nyomban,
Szaladok fürgén, megelőz gyorsan.
Futok a hóban, libben a sálam,
Fütyörész vígan, sebesebb nálam.
Nyílik az ajtó, törlöm a lábam,
Meleget ont a kályha a házban.
Zörren az ablak, Szél koma rázza,
holnap is eljön, ezt dudorássza.
Susogó karját búcsúra inti,
Hópihecsokrát szanaszét hinti.”

Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

•

Színes jéggömbök készítése- kísérlet

•
•

•

•

Karácsonyfa készítés különböző technikákkal, mint
festés, ragasztás, mozaik, gyöngyfűzés
Tehetségfejlesztés: gyöngyfűzéssel,
gyöngyállatkákkal– gyermekek kreativitásának
kibontakoztatása
téli kesztyű készítése színes kartonból, fonallal
körbevarrva (pótlás)

Pingvin készítése fotókarton és vattapamacsok
felhasználásával

Mozgás

•

Karácsonyfadísz a közösen gyűjtött tobozokból
színes pompomokkal díszítve ragasztással

•
•

Karácsonyi ajándékok készítése
Téli és ünnepi témájú kifestők színezése

•

Játékos, mindennapos testmozgás – kis-, és
nagymozgások, térirányok kiemelt
gyakoroltatásával -, dalokkal, mondókákkal,
versekkel kísérve
Zenére futás, majd szoborrá válunk, ha elhallgat a
zene, majd számosság gyakorlása csoportba
rendeződéssel
Robotjáték- téri irányok és számlálás gyakorlása
Hógolyózás, szánkózás, jégbunker építés
Kalácssütés játék
Átváltozós

• a mindennapos
testmozgás
játékai,

•

feladatai
•
•
•
•

Ének, zene,
énekes játék,

•
•

gyermektánc
•
•

Karácsonyi dalok, és Mikulás dalok gyakorlása
Visszatekintés az évre, a gyermekek választása
szerint újra felelevenítjük az általuk javasolt és
kedvelt dalokat, mondókákat, körjátékokat
Karácsonyi online műsor gyakorlása és felvétele
Kányádi Sándor: Betemetett a nagy hó

•

•
•
•
•
•
•

Weöres Sándor: Száncsengő című versének
ritmushangszerrel való kísérése (mi a ritmus, mi az
egyenletes lüktetés)
Kiskarácsony, nagykarácsony
Télapó itt van (Donászy Magda)
Hóember
Hangmemória játék (valaki kitalál egy hangot, a
következő megismétli és hozzátesz)
Karácsonyi dalok hallgatása
Éneklős kereső

