Gyertek, gyertek, gyújtsunk fényt, pici gyertyalángot …..
(2021. nov. 22-dec. 17)

Játék

Mese-vers

- vattapamacsból,
papírból készült
„hógolyó” fújása
- gyertya elfújása
(felnőtt segítsége,
ellenőrzése!)

Mentovics Éva: Advent
fényei

- Összetartozunk
(gyertyás játék)Most meggyújtok egy
gyertyát. Vigyázzunk
a lángjára! Lassan
sétálj oda ahhoz a
társadhoz, akihez
szeretnél. Add a
kezébe a gyertyát, és
mondj egy kedves
szót neki.

Mentovics Éva:
Mikulás köszöntő

Babanyelv :

- Fésűs Éva: Álmodik a
fenyőfácska

A játék menete
Egy adott szóban csak
a magánhangzókat
hangoztatjuk, és így

- Pálfalvi Nándor:
Karácsony
- Zelk Zoltán: Mikulás
bácsi csizmája
- Mese a zöld
Mikulásról
- Mikulás leves

- Petrolay Margit:
Sürgős levél
A 3 fenyőfa

Világ, amelyben élünk

Kézműves tevékenységek

Ének-zene, dalosjáték

Várjuk a Mikulást !
Szt. Miklós története.

Rajzold le, mit szeretnél a
mikuláscsomagba!

Mikulás, Mikulás..

Melyik évszakhoz kapcsolódik a
Mikulás és a karácsony? Mit
tudsz erről az évszakról: időjárás,
öltözködés, állatok viselkedése
- Advent fogalma, hangulata. Mit
készítünk ilyenkor? Mi az az
adventi koszorú, hány gyertya
van rajta, és mit jelképeznek a
gyertyák? ( Latin eredetű szó,
amely megérkezést jelent. Az
advent a várakozás, a felkészülés,
a reménykedés időszaka. Régen
éjféli harangszó hirdette a
kezdetét. A karácsonyi
előkészületek négyhetes
időszakát nevezzük tehát
adventnek.)
- Mikulás- Télapó Ki mit tud róla,
milyennek képzelitek, ki volt Szt.
Miklós? Te milyen jócselekedettel
segítesz másokon?
- Karácsonyvárás. Mit
ünneplünk?
- A család összetartó ereje.

Mikulás hajtogatás.

Télapó itt van…
Zeneovi – Tél (Ember, ember
december, Hóembernek se keze se
lába, Betemetett a nagy hó..,
Szálljatok le, szálljatok le..)
Fehér karácsony …

Mikulásvirág ragasztása
papírból
Hópehely vágás

Gryllus Vilmos: Gyújtsunk gyertyát
https://www.youtube.com/watch?v=fHLc1_EJfCI

Zenehallgatás : Diótörő
Vivaldi:Tél
https://www.youtube.com/watch?v=GbBuyT7wCs

Tobozdíszítés (toboz, gyöngy)

kell kitalálni az adott
szót.

Fésüs Éva: Játékország
kismackója

pl.: úóui = túrórudi
óiá = hóvirág
Szólánc-játék

Értelmi képességek fejlesztése,
gondolkodás, figyelem.
Érzelmi, akarati tényezék
fejlesztése, feladattartás.
Összefüggő beszéd,
mondatalkotási képesség
fejlesztése élmények, emlékek
felidézése, tapasztalatok
megbeszélése során.

Kik tartoznak a családba?
A család tagjai, a családtagok
otthoni munkája. Ki miben segít
otthon? Több kisgyermek él-e a
családban, mi a neve az anyának,
apának, testvérnek, esetleg
testvéreknek?
- Számlálás 7-s számkörben
papírból készített „hógolyóval „
számlépcső építése duplóból
gömb fogalma, gömb alakzatok
keresése, nagyságuk
összehasonlítása
Értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás,
figyelem,
megfigyelés.
Anyanyelvi, verbális képességek.
Feladattartás.
Jó megoldásra ösztönző belső igény,
motiváció alakítása pozitív megerősítéssel,
visszajelzéssel

Fenyőfa varrás
Karácsonyfa rajzolása,
színezése, díszítése (Ilyennek
képzelem el a karácsonyfát.)

Értelmi képességek fejlesztése: gondolkodás,
emlékezet, figyelem, ritmusérzék. Érzékelés,
észlelés.

Értelmi képességek fejlesztése:
gondolkodás, figyelem, emlékezet,
megfigyelés, reproduktív képzelet.
Finommotorika, szem-kéz koordináció

