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Felelevenítjük az újévi népszokásokat, szerencsehozó
szertartásokat, majd csütörtökön utoljára felragyog a
karácsonyi csillag, hogy köszönthessük Gáspárt, Menyhértet
és Boldizsárt és lezárjuk a karácsonyi ünnepkört.

Játék
•
•
•
•

Munka
tűzd fel a malac fakát bekötött
szemmel
patkóval célbadobás
lencse és bab válogatása (jobb, bal,
majd két kézzel)
patkóépítő játék (karton patkók
egymásba akasztása úgy, hogy ne
essenek le)

Környezővilág felfedezése
•
•
•

Víz halmazállapotának változásai
Víz tisztaságánák vizsgálata
séta a Békás tóhoz

•
•
•
•

Vízszentelő varázsige kitalálása után
székek, asztalok tisztogatása
önellátási, önkiszolgáslási feladatok
elvégzése
öltözöszekrények, ágyneműk
esztétikus elrendezése
királyok lepényét sütjük (benne 3
szem babbal, akinek a szájába akad az
egyik bab, az lesz a három királyok
egyike és csillagszórót gyújthat)

Matematikai tapasztalatok
•
•

mérések – űrmérték
számlálás 10-es számkörben (Csűrüli
mamarika…)

Mozgás
• Jégfogó
• Tűz-víz-repülő
• Jégvarázsló jár közöttünk, aki
bizonyos testrészeinket
megfagyasztja – járás futás
gyakorlatok, majd akadálypálya
leküzdése.
• Párokban összefagyasztott
testrészekkel is.

Ének-zene-tánc

Mese-vers-mondóka

Alkotómunka

•
•
•

Aki fázik vacogjon…
Dér-dér, diridér, didereg a pipitér…
Balázs Imre József – Borzas csillag
(vers)

zenélés üvegekkel, vízzel telt
poharakkal – magasabb-mélyebb
hangok
Adjon Isten minden jót…
Egy kis malac röf-röf-röf…
Csicseriborsó, bab, lencse…
József Attila – Betlehemi királyok
megzenésítve
•

•
•
•

festés jégkockával
krumplimalac készítése
lencsével nyitott és zárt vonalak
kirakása

•
•

A kismalac és a farkasok
(kisebbeknek)
Hamupipőke (nagyobbaknak)

Beszélgetőkör játéka
•
•
•
•
•

színező:

Csendkör gyakorlása
Ölelőkör
krumplimalacok behajtása az ólba
mire vágysz az újévben (régi és új
fogalma)

•
•

közös téli mandala készítése
korona készítése vágással,
ragasztással

Nagyobbak feladata

•

Aki fázik vacogjon, fújja körmét, topogjon
Földig érő kucsmában, nyakig érő csizmában
Bújjon be a dunyhába, üljön rá a kályhára
Mindjárt megmelegszik.

A kismalac és a farkasok (népmese)
Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól az
ajtón:
- Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
- Nem eresztelek biz én, mert megeszel.
- Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a
tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
- Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis iső múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis iső múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a két első lábam is.
A kismalac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak az se volt elég, megint megszólalt:
- Édes-kedves kis malackám, eressz be már egészen, majd meglásd, egy ujjal se nyúlok hozzád.
Erre a kismalac egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal befelé,
egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette.
A farkas csakugyan a zsákba farolt be.
A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet,
leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára.
A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró víz, azután addig hányta-vetette magát, míg
utoljára kioldózott a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött
nemsokára vagy tizedmagával. Elkezdték keresni a kismalacot. Addig-addig keresték, míg
valamelyik csakugyan meglátta a fa tetjén. Odamentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mitévők
legyenek. Mi módon fogják meg a kismalacot? Mert egyik se tudott a fára felmászni.
Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, úgy aztán a legfelső majdcsak
eléri.
El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a
többi mind az ő hátán volt.
Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlenegy hibázott. Az az egy is elkezdett már mászni.
Akkor a kismalac hirtelen elkiáltotta magát:
- Forró vizet a kopasznak!

A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas mind lepotyogott; kinek lába, kinek nyaka tört
ki, a kopasz meg úgy elszaladt, hogy sohase látták többet.
A kismalac szépen leszállt a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tájékának a
farkasok.
Balázs Imre József
Borzas csillag
A Hold udvarából jöttem,
azóta sem fésülködtem.
Borzas Csillag a nevem,
kissé kócos a fejem.

Sugaraim rendezgették,
nappal sapkával befedték.
Elszöktem egy hűs hajnalon,
most egy csillagszórón lakom.

Hogyha gyufa közeleg,
ide-oda szökdelek.
S hogyha már pihennék végre,
visszaköltözöm az égbe.

„Csűrüli mamarika” A játékos halandzsavers tartalmához és számaihoz igazodva mutassunk a kezünkkel
hegyet, erdőt, várromot, kellemetlenkedő legyet. Az 5-re toppantsunk, és felemelt jelezzük mérgünket, 6-ra
félrefordított fejjel hunyjuk le szemünket, „aludjunk nyugtalanul”, 7-re két kezünket V alakban magasra
emelve kérdezzünk, a 8-ra ismét toppantsunk, és vegyünk fel fenyegető testtartást, 9-re kérdő gesztust
tegyünk kezünkkel, majd vízszintes irányban keresztezve hadonásszunk, végül ugrabugrálva, testünket
sikálva mutassuk, hogy csíp, tüzel a „paprika lőpor”. Minden verssor végén mutassuk két kezünk ujjaival
az adott számot! A játék és a ritmikus gyors mozgás örömet ad a tanulóknak a matematikaóra
előkészítéseként.: „Csűrüli mamarika” Csűrüli mamarika paprika 1, gyűlik, magasul a paprika hegy. Csűrüli
mamarika paprika 2, paprika hegyen egy paprika erdő. Csűrüli mamarika paprika 3, paprika erdőn egy
paprika várrom. Csűrüli mamarika paprika 4, éjjel a várban dönög egy légy. Csűrüli mamarika paprika 5,
üsse a kő, no de csíp is a dög! Csűrüli mamarika paprika 6, nyugtalan alszik a paprika had Csűrüli
mamarika paprika 7, meddig vacakol még ez a légy? Csűrüli mamarika paprika 8, jön Kevi Kund, mond, hé
kara bonc! Csűrüli mamarika paprika 9, dünnyögi: Paprika Tódor mi lesz? Csűrüli mamarika tüsszög a
Tódor, füstöl, kavarog a paprika lőpor. Most jön a csűrüli mamarika 10, perzseli a legyet a paprika tűz!

