
Tevékenységi tervek 

 

„Advent, advent gyertya ég, 

egy, kettő, három, négy…” 

-Karácsonyi 

készülődés a Vackor 

csoportban 

1.hét 

2022.11.28.-12.06. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.28.-12.05 

A projekt tervezett indító élménye: Közös adventi koszorú, és 

Mikulás zokni készítés 

A projekt várható lezáró élménye: Megérkezik a Mikulás 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

Várakozás örömének megtapasztalása, szükségletek késleltetése, 

a várakozás idejének hasznos eltöltése. 

Ünnepre hangolódás, elcsendesedésre ösztönzéssel a belső 

figyelem felébresztése. 

 

A projekt során megvalósítandó feladataink: 

Ismeretek bővítése, ismeretek rendszerezése, megtapasztaltatás,  

Érzelmek, motivációk fejlesztése a 

mese-vers élményszerű bemutatása során. 

Örömszerzés a közös éneklésen, játékon keresztül. Együtt éneklés 

képességének gyakorlása. 

Testi képességek fejlesztése: ügyesség, gyorsaság, 

mozgáskoordináció. 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.: 

Türelem, figyelem, egymásra figyelés, memória fejlesztés, 

térérzék fejlesztés, finommotorika fejlesztés, esztétikai érzék 

fejlesztés, hallás fejlesztés, ritmus fejlesztés 

 



 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

 

 

• az öltöző, a szekrények széppé 

varázsolása 

• csoport díszítése 
• Játékok rendbetétele, kiválogatása 

• Udvaron a lehullott levelek 

összegyűjtése, a komposztra dobása 

 

 

 

Játék 

 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

•  játékeszközök 

készítése 

 

Mikulás Játékok 

 

Különböző jelzőket mondok, nekik pedig 

eszerint kell megjeleníteniük, eljátszaniuk 

a Mikulást. Például: 

 

Látok egy lassú Mikulást! 

Látok egy szaladós Mikulást! 

Látok egy vidám Mikulást! 

Látok egy törpe Mikulást! 

Látok egy Mikulás nyuszit! 

 

Mit találtál? 

 

Textil csizmába pakolok karácsonnyal, 

Mikulással kapcsolatos dolgokat, vagy 

egyszerűen letakarom egy nagy piros 

takaróval. Mindenki sorban benyúlhat alá, 

és mielőtt kivenné, meg kell neveznie, mit 

fogott meg a kezével! (Toboz, gyertya, 

karácsonyfadísz, mézeskalács, 

szaloncukor stb.) 

 

Mozgással kísért versike 

 

Az erdőben van egy ház, / mutatja a 

“háztetőt” / 

abban lakik a Mikulás. / mutatja a fején a 

csúcsos sapkát / 

A bajusza hófehér, / mutatja a bajuszt / 

 



a szakálla térdig ér, / mutatja, milyen 

hosszú a szakálla / 

a puttonya sokat ér, / mutat a vállára vagy 

a válla mögé/ 

sok ajándék belefér. /maga előtt “tartja a 

nehéz” puttonyt. 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

 

 

• Alapvető 

környezet-, és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

 

Új évszak kezdődik: 

• Vackor tudorka: 

-Mit vettünk észre, milyen 

változások vannak az időjárásban:  

-hőmérő figyelése: benti, kinti 

hőmérséklet 

-hideg-meleg érzet megtapasztalása 

 

 

 

• Piros csizmákat is készíthetünk az 

ünnepre. Az egyedi kiscsizmákat 

az ablakba sorakoztatva a 

méretük szerint is 

összehasonlíthatjuk, miközben 

megfigyeljük, hogy melyik merre 

fordul (jobbra-balra). A Mikulásnak 

és nekünk is egy pár csizmánk 

van. Mennyi az egy pár? 

Mondjanak párosan összeillő 

testrészeket vagy párban lévő 

dolgokat. Alkossunk sorozatokat a 

csizmákból! Például forduljon egy 

balra (az ablak felé), kettő jobbra 

(az ajtó felé). Ki tudja folytatni az 

óvó néni által elkezdett sort? 

Szembe is nézhetnek, háttal is 

fordulhatnak. Vajon a Mikulás 

felismeri majd, hogy milyen 

szabály szerint díszítettük ki az 

ablakot? 

 

• Mi is átváltozhatunk Mikulásokká, 

és különböző módon tölthetjük 

meg a Mikulás-zsákokat 

 



mogyoróval, dióval és 

szaloncukorral. Becsüljünk, 

párosítsunk, számoljunk! 

Melyikben van több, kevesebb, 

mennyivel? 

 

Verselés, mesélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• anyanyelvi 

játékok 

 

• beszélgető kör 

 

• drámajáték 

 

Csuda-csoda álmot láttam, tél országba 

szánkón szálltam. 

 

Égig érő fenyvesek közt, tavak tükrén 

korcsolyáztam 

 

*** 

Devecsery László: Jön a Mikulás 

 

A Mikulás gyorsan eljő 

feje felett nagy hófelhő. 

Rénszarvasok húzzák szánját, 

hó csipkézi a bundáját. 

 

Kövér puttony van a vállán, 

hópihe ül a szakállán. 

Mikor hozzád megérkezik, 

cipőd sok-sok jóval telik. 

 

Hull a hó, nézd, odakint, 

a Mikulás néked int. 

 

 

• Szólánc játék, a szó első hangjával, 

első szó: Mikulás, 

• Mikulás posta: egy gyerek kitalál 

egy Mikulással kapcsolatos szót, 

azt súgja a mellette ülő fülébe, aki 

továbbadja, végül az utolsó 

gyerekhez is megérkezik az 

üzenet. 

 

 

-Mesélj a Mikulásról! 

 

-Szent Miklós történetének 

megismerése, eljátszása 

 



 

Ti tudjátok, honnan ered Mikulás 

legendája? Biztosan hallottatok már 

Szent Miklósról – de hogy mi köze van 

neki ahhoz a Mikuláshoz, akit 

mostanában annyira várunk?! Megtudod, 

ha elolvasod a történetet, ami erről szól 

– aztán kiszínezhetitek és sorba 

rakhatjátok a mese képeit! Szent Miklós 

története: 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

régen három lánytestvér. Nagyon 

szegények voltak, kevés volt az 

ennivalójuk és a pénzük is. A legnagyobb 

lánynak volt egy kedvese, akihez 

szeretett volna férjhez menni. Mivel az 

édesapja nem tudott a lánynak pénzt 

adni, nem is tudták megtartani a 

lakodalmat. 

Egyszer a legnagyobb lány a konyhában 

búslakodott, amikor hirtelen motozást 

hallott az ajtó felől. Gyorsan odaszaladt 

és kinyitotta az ajtót. Hát, uramfia egy 

zacskó pénz volt a küszöbön! 

Megörült ám a lány, hiszen egyből 

megtarthatták a lakodalmat! Feleségül 

ment a választottjához és boldogan éltek 

tovább együtt. 

A középső lány ugyanúgy járt, mint a 

legnagyobb. Egy este ő is egy zacskó 

pénzt talált a küszöbön. Hamarosan ő is 

talált párt magának és megesküdtek. 

Amikor a legkisebb lány került sorra, 

különös dolog történt. Amikor 

megtalálta a pénzes zacskót gyorsan 

kinézett az ablakon és látott egy piros 

köpönyeges, piros süveges alakot eltűnni 

a fák között. Ő volt Szent Miklós, Myra 

városának valódi püspöke, aki csendben, 

bőkezűen segítette a szegény embereket. 

Nevéről ma is mindenkinek az 

ajándékozás jut eszébe. 

 

Mese: Télapó kesztyűje 



Könyvajánló: 

 

Marék Veronika:Télapó 

és ezüstmackó 

Lackfi János: Igaz 

mese a Mikulásról 

Pásztohy Panka: 

Pitypang és a Mikulás 

 

 

 

• Rajzolás,  

• festés,  

• mintázás, 

• kézimunka 

Mikulás játék 

készítése: színezéssel, 

vágással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulás csizma 

készítése: 

Nagyoknak: varrással, 

vágással, ragasztással, 

Kicsiknek: 

előre kivágott sablon, 

csillámpor, 

vattapamacs 

ragasztással 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VzwNF4dEfxo 

 

 

 

 

 

 

Mozgás 

 

Mindennapos 

testmozgás 

•  feladatai 

• játéka 

Bemelegítő torna, kismanók vagyunk, 

akik a Mikulásnak segítünk, ahhoz, hogy 

sok erőnk legyen, az összes izmunkat, 

testrészünket jól meg kell mozgatni! 

 

Kis tornászok vagyunk mi... 

 

Kistornászok vagyunk mi, 

Szeretünk mi tornászni! 

Előre – hátra hajolunk, 

Jó nagyokat tapsolunk! 

 

Ujjainkat mozgatjuk, 

Karjainkat forgatjuk, 

Jobbra és balra hajolunk, 

Jó nagyokat tapsolunk! 

 

Segítsünk a Mikulásnak puttonyba 

pakolni! 

 

A gyerekek felsorakoznak egymás 

mellett. A sor egyik végéről indulnak a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzwNF4dEfxo


Mikuláscsomagok (babzsák, dió, stb), 

majd a sor másik végén az utolsó 

gyerkőc beledobja egy karikába, vagy 

kosárba, dobozba. A sor végén álló 

gyerkőc utána a sor elejére fut, és a 

célbadobóból csomagadogató lesz. 

 

Fuss és figyelj! 

 

A gyerekek körbe-körbe futnak (udvaron 

még jobb), majd 3 szót kiáltok felváltva 

bizonyos időközönként: gyertya, 

koszorú, Rudolf – nekik pedig mindegyik 

szóra mást kell csinálniuk. 

Gyertya – megállni, és magasba emelni a 

kezeiket! 

Koszorú – gyorsan 4-es csoportba 

rendeződni és körbeállni! 

Rudolf – csikórúgásokkal hátrafelé rúgni! 

 
 

 

Ének-zene,  

• énekes játék, 

•  gyermektánc 

Csengőkereső 

 

A csengőszó szorosan hozzátartozik a 

Mikulás és a karácsony hangulatához, 

ráadásul a hallásfejlesztő játékok kedvelt 

eszköze is. Íme egy példa: a gyerekek körbe 

állnak és hátra teszik a kezüket. Egy 

kisgyerek a kör közepén leguggol és 

eltakarja a szemét, közben ezt mondja: 

 

“Hunyó vagyok, gyerekek, kis csengettyűt 

keresek.” 

 

Add valamelyik gyerek kezébe a csengőt és ő 

szólaltassa meg rövid ideig, majd tegye hátra 

újra a kezét. A hunyónak ki kell találnia, 

honnét jött a csengettyűszó, ki volt, aki 

megszólaltatta. Ha sikerül, helyet cserélnek. 

 

 

 

 

 

 

 



Ég a gyertya, ég… 

 

Az ismert dalocskát játszhatjátok úgy, hogy 

körbejártok énekelve, két-három kisgyerek 

pedig a körben feltartott kézzel, “égő 

gyertyát tart”. Az ének végén mindenki 

leguggol feltartott kezekkel, a kör közepén 

álló gyerekek pedig “meggyújtják” valakinek 

a gyertyáját és helyet cserélnek vele. 

 

------------------------------------------- 

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves 

Télapó! 

Minden gyerek várva vár, vidám ének 

hangja száll. 

Van zsákodban minden jó, piros alma, 

mogyoró, 

Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg 

Télapó! 

 

Nagyszakállú Télapó, jó gyermek barátja. 

Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja. 

Amerre jár reggelig, kis cipőcske megtelik. 

Megtölti a Télapó, ha üresen látja. 

 

                      Télapó itt van, 

Hó a subája, 

Jég a cipője, 

Leng a szakálla, 

Zsák, zsák, teli zsák, 

Piros alma, aranyág. 

 

Két szarvas húzta 

Szán repítette, 

Gömbölyű zsákját 

Száz fele vitte. 

Zsák, zsák, teli zsák, 

Piros alma, aranyág. 

------------------------------------------- 

 

Itt kopog, ott kopog  

Megérkezett a Mikulás, 

 hopp! 

------------------------------------------- 

Fehér, havas utakon hóban lépeget… 

 

Zenehallgatás: 

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás 

Vivaldi: Négy Évszak:Tél 



 

Melléklet: 

Télapó kesztyűje 

  

 

Hol volt, hol nem volt egyszer egy ugrifüles nyuszika. Egy 

hideg téli napon sétálgatott az erdőben, ahogy ballag 

egyszer csak valami fekete dolgot látott meg az ösvényen. 

Közelebb ment és megszemlélte mi az. 

- Valami szőrös, és fekete! 

Jobban szemügyre vette és akkor látta, hogy nem volt az 

más, mint egy kesztyű. 

- Nohát egy kesztyű! Ugyan ki veszíthette el?! 

- Én tudom! A Mikulás járt erre, bizonyára Ő hagyhatta el. 

- kiálltott le a fáról a szarka. 

 

- Szegény Mikulás kesztyű nélkül, a nagy hidegben nem 

tudja elvinni az ajándékokat a gyerekeknek.Majd én 

elviszem neki! - mondta a nyulacska. 

 

- De az erdőn keresztül vezet az út a Mikulás házához és 

az erdőben ott lakik a róka, és a farkas is. 

- Jajj azoktól én nagyon félek! 

- Egyet se búsulj Füleském, súgok neked egy varázsigét ha 

ezt elmondod, és bukfencelsz egyet azzá változol amivé 

csak akarsz. Jól jegyezd meg! Béka lába, egér farka, kutya 

szőre tarka-barka ,illa-berek, nádak-erek, -itt most azt 

mond amivé változni szeretnél-, és ne feledd a bukfencet!! 



- Köszönöm szarka néni! Már indulok is! Nem felejtem a 

bukfencet! 

A nyuszika a kesztyűvel vidáman ballagott az erdőben. 

A bokrok mögül egy éhes róka figyelte a nyulacskát. 

 

- Nini egy jó kövér nyuszika! Ha közelebb ér elkapom. 

 

- Jajj ott a róka! Látta meg a Rókát a nyulacska. Gyorsan 

átváltozom farkassá. 

- Béka-lába, egér-farka, kutya szőre, tarka-barka. Illa-

berek nádak-erek, én most ordas farkas legyek! és egy 

nagyot bukfencelt, épp idejében, mert a róka ráugrott, be 

akarta kapni. 

- Jajj, bocsánat farkas bácsi! - mondta a róka, mikor a 

farkassá változott nyuszira ugrott. Ijedten iszkolt el az 

erdőbe. 

A nyuszika elmondta a varázsigét és visszaváltozva futott 

tovább az úton. 

Amint tovább haladt egy farkas kukucskált ki a fák mögül. 

- Nini egy szép kövér nyulacska! Ha közelebb ér, elkapom! 

- Jajj a fa mögül leselkedik egy farkas, vette észre a 

nyulacska. Gyorsan átváltozom medvévé! 

- Béka lába, egér farka, kutya szőre tarkabarka, illa-berek, 

nádak-erek, én most tányértalpas mackó legyek! - És egy 

nagyot bukfencelt. Épp idejében mert a farkas el akarta 

kapni. 

- Jajj bocsánat, mackó bácsi! - mondta a medvévé 

változott nyulacskának a farkas, és iszkolt vissza az 

erdőbe. 



A nyuszika elmondta a varázsigét és visszaváltozva futott 

ki az erdőből. 

Hamarosan oda is ért a Mikulás házához, bekopogtatott. 

- Mikulás bácsi elhoztam a kesztyűdet amit elhagytál az 

erdőben! 

- Nahát, én már mindenütt kerestem! De bátor nyulacska 

vagy Füles! Köszönöm! Most már elindulhatok a 

gyerekekhez! 

- Füles, fogadd el ezt a finomságokkal teli csomagot, 

jótettedért! 

És a Mikulás bácsi egy hatalmas csomagot adott Fülesnek, 

tele édességgel. 

A nyulacska megköszönte és vidáman dalolva futott 

hazáig. Szerencsére akkorra már a róka és a farkas is 

otthon várta a Mikulást, így a nyuszika hamar hazaért. 

Vidáman énekelte a kedvenc dalát…Hullik a völgyben a .... 

 

Olvass tovább: https://babahaz.webnode.hu/versek-

mondokak-dalok/a2012-2013/a2012-11-ho/a2012-11-27-

/telapo-kesztyuje-/ 


