
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: „Mikulás, Mikulás, Kedves Mikulás!” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.28 – 2022.12.22. 

A projekt tervezett indító élménye: „Mikulás, Mikulás, Kedves Mikulás!” 

                                                              című gyerekdal meghallgatása 

A projekt várható lezáró élménye: Kiscsomag a cipőkben 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  
A gyermekek ismerjék meg, ismerjék fel, tudatosítsák (középső, nagycsoport) az adventi időszak 

jellemzőit. Ismerkedjenek meg Mikulás legendájával (kiscsoport, középső) vagy elevenítsék föl 

eddigi ismereteiket (középső, nagycsoport), Mikulásvárás versekkel, dalokkal, kézműves 

tevékenységekkel, játékokkal, gyűjtsenek ismereteket, élményeket a Mikulással, Lucázással (jeles 

napokkal) kapcsolatban (kiscsoport, középső), vagy tudatosítsák a már meglévő ismereteiket 

(középső, nagycsoport)  

Feladataink:  

Adventi elcsendesedés, nyugodt, ünnepi, várakozó légkör megteremtése a koszorú körül.   

Mikulással, Lucázással, Karácsonnyal kapcsolatos versek, énekek felelevenítése, megtanulása 

Meglepetés készítése a karácsonyi asztalra – Luca búza ültetés 

Figyelem felhívás - környezetvédelem 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, festés, színezés, 

csomózás, ragasztás, tépés nyomdázás technikája).  

Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória).  

Matematikai tartalmú tapasztalatok (formák, számlálás, szerialitás).  

Szókincsbővítés, fogalomalkotás.  

Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés).  

Testi képességek (karizom, lábizom, testséma, hátizom, egyensúly).  

Szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás 

munkájának elismerése, egymás segítése) 

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

megvalósítás: - 

 

 

 



Munka jellegű 

tevékenységek 

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi 

feladatok –asztalnál ülés sorrendjében 

Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,) 

Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a 

csoportszobában, öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az 

udvaron. Ágyazás. 

Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős 

választása. Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc 

rendjének ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend 

megőrzésére, és arra, hogy vigyázzanak a könyvekre) 

Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon – nagyok – tanulják a 

csomókötést 

Nagyok segítségül hívása a kicsikhez. 

 

 

 

Játék 

 Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 

 

Hogy a gyerekek érezzék az adventi időszak más, mint a többi, ebédnél 

mindenki az általa választott helyre ülhetett. Választani az udvari játék 

utáni átöltözés sorrendjében lehetett. Nagyon élvezték a gyerekek, 

aminek köszönhetően sokkal gyorsabbakká váltak az öltözőben  

 

Krampuszfogó az udvaron: Akit elkaptak, az a krampusz, vagyis ő lesz 

a fogó. 

 

Ki van a Mikulás zsákjában? (A Mikulás elfordul, egy gyereket a kör 

közepére hívunk, és letakarunk egy takaróval, a Mikulásnak ki kell 

találnia, ki van a takaró alatt)  

 

Mi változott meg? Játék a Mikulás zsákjából elővarázsolt játékokkal.  

 

Szent Miklós történetének mozgásos eljátszása. 

 

Luca székére felállva - Ki a lehet a boszorkány? (A széken állónak ki 

kell találnia kit takartunk le takaróval. Ha nem emlékszik rá kérhet 

segítséget:  

1) A takaró alatt lévő azt mondja: én vagyok a boszorkány (hang 

felismerés) 

2) Ha nem megy: megmondja a jelét (memória) 

Dubble 

 

Akadálypálya építése a csoportban 

 

Kincskereső játék 

(csipesz, kinder meglepetés, búzadara, műanyag doboz) 

 

 
 

 

 



Külső világ tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

Beszélgető kör  

az elkövetkezendő időszak jeles napjairól 

Advent 

Szt Miklós története 

Luca nap 

Karácsony/Jézus története - József Attila: Betlehemi királyok 

 

Luca búza – ültetés, gondozás 

 

Dubble 

 

feladatlap (Mikulás, Luca, Karácsony témakörben – Pnterestről) 

              
 

              
 

         
 

          
 

 



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Karácsonyváró műsor versei (titok) 

Péter Erika: Advent 
András után vasárnap 

új dísze van a háznak.  

A karácsonyt várva várod, 

advent kincsét megtalálod. 

 

Fagyöngyből vagy lisztgyurmából 

készül, s kalács fonatú, 

fenyőágból, szalmaszálból 

gyönyörű a koszorú. 

 

Advent neve: készülődés, 

kezdődhet a sütés-főzés. 

Karácsonyra minden ragyog. 

Fényesebbek a csillagok. 

Péter Erika: Adventi gyertyák 
 

Négy 

vasárnap 

gyújtunk gyertyát 

az adventi koszorún. 

Első vasárnap egy szálat, 

Bronzvasárnap még egy párat, 

Ezüstvasárnap éppen hármat. 

Aranyvasárnap meg mind a négy 

gyertyán ég a fény. 

Várfalvy Emőke: Adventi Gyertyagyújtogató 
Gyertek, gyertek, gyújtsunk fényt, 

pici gyertyalángot, 

várjuk együtt örömmel, 

az eljövő karácsonyt. 

1.Első gyertyánk neve: Hit, erős, mint a szikla, 

ha kicsi is, fénye nagy, sötét éjben szikra. 

2.A második gyertyaláng, a Reményért égjen, 

csillag mutatja utad, bármily sötét éjben. 

 

Differenciálás:    

https://hu.pinterest.com/pin/539306124137544151/ (2022.11.27) 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124137544151/


3.Harmadik gyertyánk kigyúl: Öröm ragyogása, 

együtt várni olyan jó a világosságra. 

4.Negyedik gyertyán a láng, a szeretet fénye, 

betölti az éjszakát, a sötétségnek vége. 

 

Ma az összes gyertya ég, ünnepeljük együtt, 

áldott Adventünk után, a Karácsony eljött! 

Ég a gyertya ég,  
el ne aludjék,  

szíveinkből a szeretet 

ki ne aludjék.  

 

Ég a gyertya ég, 

el ne aludjék, 

szívünkből a rosszaság is 

kitakarodjék. 

 

Ég a gyertya ég, 

nő a fényesség, 

sötét Földhöz a fényesség  

egyre közelébb. 

 

Ég a gyertya ég, 

az adventi négy, 

azt lobogják, azt hirdetik: 

Jézus üdvözlégy! 

   

Minden nap adventi meseolvasás, az Adventi Mesenaptárból 

(összeállította a Cinege csoport- Karcevicz Ágnes), adventi naptár 

nyitogatása minden nap: Gyertyagyújtás közben: Ég a gyertya ég c. 

dal éneklése, majd azok közül, akik csendben végighallgatták a 

mesét, valaki elfújhatja a gyertyát. 

 

 



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Meglepetés készítés  

 

Születésnaposnak rajz 

 

Karácsonyi dekoráció készítése közösen (szívószállal festés, 

kéznyomat, …) 

        

   

Vasalhatógyöngy 

        

   

Vágás 

       

 



Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

Mikulás jóga: 

 
https://hu.pinterest.com/pin/539306124137551002/ (2022.11.27) 

Mászófal: 24 nyomda összegyűjtése – kézműves foglalkozáshoz 

Mikulás mondja:  

https://hu.pinterest.com/dianaluktsyna/mikul%C3%A1s/ (2022.11.27) 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Karácsonyváró műsor dalai (titok) 

Karácsonyi közös zenélés – kis harangokkal 

Tánc tanulás 

Mondóka: Egy, megérett a meggy;  

Dal: Télapó itt van; Itt kopog, ott kopog; Hull a pelyhes 

Ég a gyertya ég c. dal 

Szálljatok le, szálljatok le c. dal 

Luca, Lucakitty kotty c. dal (névcserélgetéssel a végén: elviszem a .) 

Kis Karácsony, nagy Karácsony 

Pásztorok keljünk fel c. Magyar népdal 

 

Szabad játék alatt zenehallgatás:  

https://www.youtube.com/watch?v=5M30To4pHjE (2022.11.27) 

Téli gyermekdalok egy csokorban Réparetekmogyoró: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCFEE6x4tTE (2022.11.27) 

Vivaldi Tél 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124137551002/
https://hu.pinterest.com/dianaluktsyna/mikul%C3%A1s/
https://www.youtube.com/watch?v=5M30To4pHjE
https://www.youtube.com/watch?v=JCFEE6x4tTE

