Tevékenységi tervek
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz

A projekt címe: Fenyő ünnep immár eljön!
A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2021.12.07.2021.12.22.
A projekt tervezett indító élménye: Diafilm vetítés!
A projekt várható lezáró élménye: Meggyújtjuk a gyertyát az adventi koszorún, közben karácsonyi
zenét hallgatunk és a karácsonyról, a szeretet ünnepéről mesélünk a gyerekeknek.

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Az adventi hetek, a karácsonyvárás
egyik legjelentősebb, legszebb ünnepi időszak az év során. Elmélyülünk, átgondoljuk
mindennapjainkat. Egy kicsit többet foglalkozunk a szeretettel, a családdal, az otthon
melegével. Fontosabbá válnak azok a dolgok, amelyek mellett a szürke hétköznapokon átsiklunk
rohanó életmódunk miatt, de bizony gondolnunk kellene rá. Ezeket az értékeket már
kisgyermekkorban el kell palántálnunk gyermekeinkben, hogy felnőve igazi belső értékké,
életelvvé válhassanak. Így felnőttként a hit, a remény a szeretet, a tolerancia, mások megsegítése,
az önzetlenség, a jóindulat, az odafordulás alapvető igényük és jellemük része lehet.
A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Érzelmi intelligencia, érzékszervek
fejlesztése. A játékokkal, kezdeményezésekkel több területen, komplexen fejlesztjük Őket.

fejlődik finommotorikájuk, szépérzékük, fantáziájuk. Játékosan sajátítanak el mértékegységeket,
mérési módokat, miközben folyamatosan számlálnak. Közben pedig fejlődnek szociális-, érzelmi-,
motoros- és értelmi képességeik.

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás:-

• Olyan feladatokat vállalunk, amitől szebb lesz
a Karácsony

Munka jellegű
tevékenységek

Játék
Játék feltételeinek
biztosítása
(ötletek a játék tevékenység
megsegítéséhez, kiegészítő

• Kidíszítjük a csoportszobát
•

Rendet rakunk különböző tevékenységek után

• Karácsonyi, - fenyő alakú memória kártya
• Karácsonyfa puzzle
• Karácsonyfa (torony) építése műanyag
poharakból (Tedd rá, alá, fölé, mellé stb…)
• Karácsonyi bingo

eszközök készítése)

• LÜK, Logico, Dobble

Külső világ
tevékeny

• Elmeséljük az adventi koszorú történetét, majd
megbeszéljük a gyertyák jelentését is.
• Luca naphoz kapcsolódó hagyományok

megismerése
• Alapvető környezet és
természetvédelmi
ismeretek

ismertetése
• Felelevenítjük a karácsonyi ünnepkör
hagyományait.
• Karácsonyi asztal a néphagyományban
•

Beszélünk a családról és arról, hogy egyes
családok hogyan ünneplik a karácsonyt

•

Keresgélés: Bekötjük egy gyermek szemét és
szétszórunk a padlón meghatározott számú

• matematikai

szaloncukrot, amiket meg kell találni! ☺(Relációs

tapasztalatok,

szókincs gyakorlása: előre, hátra, jobbra balra

matematikai játékok

stb…)
•

Átváltozós: tapsra – fenyőfák leszünk, terpeszbe
állunk és karunkat rézsútosan leengedjük; “bumm”ra rénszarvasok leszünk – tenyerünkből agancsokat
formázva nyargalászunk körbe; “Ho-ho-ho-hó” jelre
Mikulássá változunk és óriás lépésekkel, puttonyt
cipelve megyünk tovább. A gyerekek elindulnak
körbe és az adott jelre a megbeszélt dologgá kell
változniuk.

•

Csengőkereső

Matematikai tapasztalatok:
• Párosítunk, ahány gyermek, annyi ajándék.
• Számlálunk, számkörök átlépése (visszafelé is),
becslünk és mérünk.
•

Koszorú formája, a gyertyák alakja - hasonló
formák keresése a csoportszobában

•

Karácsonyfa - árnyéka párosítás, halmazképzés

Beszélgető kör témái: Karácsony, a szeretet ünnepe…

Verselés, mesélés

Mesék:
• Marék Veronika: Kippkopp karácsonya,
Decemberi szeretgető mese

• anyanyelvi játékok

• A három fenyőfa

• beszélgető kör

• Grimm: A suszter manói

• drámajátékok

• Sven Nordqvist: Pettson karácsonya
Versek, mondókák:
• Karácsonyfa minden ága
• Eljött a szép karácsony
• Megszólal sok apró csengő
• Jákobnak volt hat fia
• Karácsonyi csengő vagyok
• Karácsonyi kívánság
• Pálfalvi Nándor: Karácsony
Anyanyelvi játékok:
• Játékos ajaktorna
• Mi tetszett benne?
• Mesefolytatás
• Játék a hangokkal

Rajzolás,
festés,
mintázás,

• Karácsonyi dekoráció készítése
• Fenyőfa készítés (vágás, ragasztás, üveggolyó
technikák gyakorlásával)

kézimunka

• Meglepetés készítése családunknak
• Témához kapcsolódó feladatlapok, színezd ki és
rajzolj te is

Egészségfejlesztő
testmozgás

• Séta a faluban
• Kis tornászok vagyunk mi
• Egyensúlyzó feladatok

a mindennapos testmozgás
játékai, feladatai

• Mozgáskotta
• Labda játékok
• Fogó és futó játékok

Éneklési készség fejlesztése (tiszta, szép éneklés), és a
halk – hangos közötti különbség érzékeltetése,
dallambújtatás.

• Kis karácsony, nagy karácsony

Ének, zene,

• Fenyőünnep immár eljön
• Jaj, de pompás fa

énekes játék,

• Szálljatok le, szálljatok le

gyermektánc

• Adventi hírnök
• Koszorú, koszorú
• Ég a gyertya
• Báránykámnak csengettyűje a nyakán
Zenehallgatás:
Eljött a nap, mit várva vártunk…
Vivaldi :4 évszak; Tél
Jaj de pompás fa

