
Tevékenységi tervek 

 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:  ˝Decemberi félhomály, ünnepváró délután…” 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.28-12.20. 

A projekt tervezett indító élménye: Angyalposta érkezik 

A projekt várható lezáró élménye: Karácsonyváró délután 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: az adventi ünnepkör hagyományainak megismerése, az ünnepi 

hangulat megteremtése, a közös ünneplés megvalósítása 

A projekt során megvalósítandó feladataink: beszélgetés a közelgő ünnepekről, hagyományok ápolása, közösségi 

nevelés, tudatosítani a család és más embertársaink iránt mutatott szeretet, odafigyelés fontosságát 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: kommunikációs képesség, gondolkodás, emlékezet, 

szókincsbővítés,szövegértés, érzelmi intelligencia, szociális képesség, türelem, együttműködés, számolási készség, 

finommotorika 

 

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

Munka jellegű tevékenységek Terem dekoráció elkészítése 

Naposi feladatok ellátása 

Kézműves eszközök tisztántartása 

Öltözők rendberakása 

Egyéni megbízatások elvégzése 

Sütési eszközök rendberakása 

 

 

 

Játék 

Szabad játék  

Ünnepváró szerepjátékok a babaszobában 

Mit rejt a Mikulás zsák?(tapintós játék) 

Rakd a helyére a játékokat!(megfigyelő játék) 

 



Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Táviratot add tovább!(érzékelés) 

Hol hallod a csengőt? 

Keresd a párod!(hátra tett kezekbe tárgyakat párosan kiosztani, jelre 

megkeresni azt, akinél uolyan van) 

Néma bújócska(tárgyat eldugni, keresni, aki megtalálja leül és nem mondja 

meg hol látta) 

Cukorkakereső(szőnyegen szétszórni és bekötött szemmel megkeresni) 

Legyél fenyő!(zöld kreppapírral betekerni a társat időre) 

Zokni párosító verseny  

Tyúkverés!(bekötött szemmel, fakanál a kézben és a fazekat megtalálni, 

majd ütni) 

Csend játék(csengőt odavinni a társhoz úgy, hogy ne szólaljon meg) 

Találd el a csengőt!(célbadobós) 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Adventi jeles napok: nov.30, András napja 

                                 dec.4, Borbála napja (ágrügyeztetés) 

                                dec.6, Miklós napja ( Mikulás járás) 

                               dec,13, Luca napja (dologtiltó nap, Luca széke, Luca 

napi búza ültetése) 

                              dec. 24,25,26, Karácsony 

Ráhangolódás az ünnepre, előkészületek 

Adventi szokások:- adventi koszorú kötése 

- adventi naptár 

- lakásdíszítése 

- gyertyagyújtás 

- mézeskalács sütése 

- betlehem készítése 

- zenehallgatás 

Jézus születésének ünnepe, szeretet ünnepe. Ezen fogalmak megbeszélése, 

jelentőségük. 

Népszokások, néphagyományok szerepe az emberek életében. 

Advent jelentésének megbeszélése, fény jelentősége az életünkben 

Világításra használt eszközök régen és most. 

Gyertya tulajdonságainak megbeszélése, megtapasztalása 

Angyalposta érkezése 

 

Elmúlt karácsonyi emlékek, élmények felidézése 

 

Adventi koszorú gyertyáinak csoportosítása ( alak, szín, méret szerint) 

Hosszabb-rövidebb, kisebb-nagyobb, vékony-vastag fogalmának elmélyítése 

tapasztalatszerzés útján 

Téri irányok, jobb-bal gyakorlása 

Halmazok bontása részhalmazokra termésekkel 

Számlálások, sorszámnevek gyakorlása 

Mérések, becslések sütésnél, barkácsolás közben( Mennyi cukorka van az 

üvegben?) 

 



Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

Mi történt a hétvégén? 

Karácsonyváró délutánra való mese dramatizálása: Szabó Zsolt: Egyszer 

egy hópihe (verses mese) 

Karácsonyi mesék  

24 nap, 24 mese 

Linda Jemmings: Miklós püspök legendája 

Bartócz Ilona. Jön a Mikulás! 

Zelk Zoltán. Mikulás bácsi csizmája 

Visszajött a répa  

Grimm: A suszter manói 

Rostási Nikolett: Mikor lesz már Karácsony? 

A három fenyőfa(angol népmese) 

Sibyle Jung:  A legszebb karácsonyfa 

 

Versek: Mentovics Éva: Szent Karácsony éjjelén, Karácsonyi jókívánság 

Tordai Jolán: Karácsony 

Szűcs Imre: Csillagszóró 

Szabó László: Télapóvárás 

Czeglédy Gabriella: Télapó az úton 

 

Anyanyelvi játékok: szótagszámlálás, Szó a szavak között, grimaszoló 

játék (puszi dobás, fogvacogtatás, lufi felfújása) 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

Mikulás zokni készítése vágással, festéssel      

Fenyőfa tojástartóból       

Fenyő papírcsíkokból       

Fenyőfa festéssel       

Angyal készítése tojástartóból    

 

Mit rejt a mikulás zacskó?        



                           fonaltekeréssel   

Mikulás figura wc papírgurigából    

   Mikulás csizma   

 

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 Futó, járó gyakorlatok eszközzel és anélkül 

Kúszás, csúszás, mászás feladatok, ugrálás gyakorlása páros -és egy lábon 

Mozgáskotta használata 

Akadálypályán való haladás 

Váltóverseny gyakorlása 

Fogó játékok(sapka fogó, páros fogó, terpesz fogó) 

Szobros játék 

Tűz, víz, repülő 

Szín cápa 

Paplanernyő használata 

Ügyességi játékok 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Adventi hírnök… 

Télapó itt van… 

Mikulás, Mikulás… 

Hull a pelyhes… 

Kis karácsony… 

Jaj, de pompásfa… 

Szálljatok le… 

Ácsorogjunk… 

Ég a gyertya ég… 

Ember, ember december… 

 

Dalok ritmusának mozgással való kísérése 

Dallambújtatás, egyenletes lüktetés érzékeltetése hangszerekkel 

Egyéni éneklés 

Halk-hangos, lassú-gyors éneklés érzékeltetése, gyakorlása 

Karácsonyváró délutánra tánc gyakorlása (nagyok) 

Zh.: Zeneovi:Téli ünnepek 

Gryllus: Mikulás cd 

Karácsonyi dalok  

 

 


