
 

Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 
 

A projekt címe: Áll a fenyő az erdőben, zöld ruhában, ünneplőben! 

 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2022.12.05.-2022.12.22. 
A projekt tervezett indító élménye: Mézeskalács sütés! 
A projekt várható lezáró élménye: Meggyújtjuk a gyertyát az adventi koszorún, közben karácsonyi 
énekeket 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 elsiklunk 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:- 
 
 

 
 

Munka jellegű tevékenységek 
 

 

• Olyan feladatokat vállalunk, amelytől szebb lesz a 
várva-várt ünnep 

• Kidíszítjük a csoportszobát 

• Mézeskalácsot sütünk 

• Segítünk egymáson 
 

 

 
Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 
 

(ötletek a játék tevékenység 
megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

• Őrjáték 

• Karmester játék 

• Párkereső játék 

• Karácsonyi, - fenyő alakú memória kártya 

• Karácsonyfa puzzle 

 



 • Karácsonyfa (torony) építés poharakból (Tedd rá, 
alá, fölé, mellé stb…) 

• Karácsonyi bingo 

  
• LÜK, Logico, Dobble 

 
 

Külső világ tevékeny 
megismerése 

• Alapvető környezet és 
természetvédelmi ismeretek 
matematikai tapasztalatok, 
matematikai játékok  
 
 
 
 

 
 

 

• Elmeséljük az adventi koszorú történetét, majd 
megbeszéljük a gyertyák jelentését is. 

• Vajon hol lakik a Mikulás? Szent Miklós 
legendájának ismertetése. 

• Luca naphoz kapcsolódó hagyományok 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 gyermekszemét és 
szétszórunk a padlón meghatározott számú 

szaloncukrot, amelyeket meg kell találni! ☺(Relációs 
szókincs gyakorlása: előre, hátra, jobbra balra stb…) 

 
Matematikai tapasztalatok:  

• Párosítunk, ahány gyermek, annyi ajándék. 

• Számlálunk, számkörök átlépése (visszafelé is), 
becsülünk és mérünk. 

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

• Karácsonyfa - árnyéka párosítás, halmazképzés 

• Taktilis érzékelés fejlesztése: mi lapul a Mikulás 
zsákjában? 

 
 

 

 
 
 

Verselés, mesélés  
 

• anyanyelvi játékok  

• beszélgető kör  

• drámajátékok  

 
Beszélgető kör témái:  

• Karácsony, a szeretet ünnepe… 

• „Ha az ünnep elérkezik az életedben. akkor 
ünnepelj egészen! Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata! Az ünnep a 

 
 



 különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás!” 

Mesék: 

• Marék Veronika: Kippkopp karácsonya, Decemberi 
szeretgető mese 

• A három fenyőfa 

• Grimm: A suszter manói 

• Sven Nordqvist: Pettson karácsonya 

• Holle anyó 
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 

• Papagáj játék: suttogott szavak, értelmes és 
értelmetlen szavak ismétlése 

• Piramis mondatok visszamondása 

• Hangokra bontás 

• Mi tetszett benne? 

• Mesefolytatás 

• Játék a hangokkal 
 

 
       Rajzolás,  

festés,  
mintázás,  
kézimunka  

 

 
 

 

 

• Karácsonyi dekoráció készítés 

• Luca búza ültetés 

• Fenyőfa készítés (vágás, ragasztás, üveggolyó 
technikák gyakorlásával) 

 

  

 



 
 

  

 
• Meglepetés készítése családunknak 

• Témához kapcsolódó feladatlapok 

• Színezd ki és rajzolj te is 
 

Egészségfejlesztő testmozgás  
 

a mindennapos testmozgás 
játékai, feladatai  

 

 

• Séta a faluban 

• Kis tornászok vagyunk mi 

• Egyensúlyzó feladatok 

• Mozgáskotta 

• Labda játékok 

• Fogó és futó játékok 

• 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.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ének, zene,  
énekes játék, gyermektánc  

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

• Cseng a csengő csinglingling 

• Télapó itt van 

• Hull a pelyhes fehér hó 

• Fehér szakállú kedves Mikulás 

• Kis karácsony, nagy karácsony 

• Fenyőünnep immár eljön 

• Jaj, de pompás fa 

• Bár csak régen felébredtem volna 

• Cseng a csengő csinglingling 

• Szálljatok le, szálljatok le 

 



• Adventi hírnök 

• Koszorú, koszorú  

• Ég a gyertya 

• Báránykámnak csengettyűje a nyakán 

• Gryllus Villmos: Karácsonyi dalok 
 

• 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. 

Zenehallgatás:  

• Eljött a nap, mit várva vártunk… 

• Vivaldi :4 évszak; Tél 
 

 
Szent Miklós legendája  
Életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának szentelte. Bárki kérte, mindig segített. 
Emberszeretetének, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a 
nevét. 270-ben Myra városában legendás körülmények között püspökké választották. 52 évig volt püspök. 
Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették a lakosok, 
hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyerekek és az emberek 
megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. 
Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal. 
Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a 
legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy 
elnyomorodott, hogy már betevő falatra is alig jutott neki. Három férjhez menés előtt álló lánya azon 
vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a 
másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. 
Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött kendőbe és bedobta az ablakon. A lányok azt 
hitték, csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy kendő aranyat dobott be a második 
lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet 
el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor 
felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A 
legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni és az pont beleesett. Az 
ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy a hóborította Taurus hegyről maga a Tél-Apó érkezik ezekkel 
az ajándékokkal, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák. Az idő folyamán mégis kitudódott a 
titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan 
érme, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet 
követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő. Azonban kiderült ez abból is, 
hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a 
gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte “Noel Baba”-nak, ami azt jelenti 
” Ajándékozó Apa”. A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem 



merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) 
angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel 
küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást. 
 

 


