
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

A projekt címe: Titkok ajtaja nyílik már…….. 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje:2022. 12. 05.-12. 16. 

 

A projekt tervezett indító élménye: Naponta szívünk  kívánságait, és adventi zsákok titkait osztjuk meg 

egymással. 

A projekt várható lezáró élménye: Hamarosan a Nagyszakállú télapó érkezik közénk. Karácsony váró 

meglepetéssel kedveskedünk szeretteinknek. 
 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: Ezzel a héttel veszi kezdetét a karácsonyi 

készülődés, várakozás. Szeretnénk, ha boldogok lennének ha a Mikulás cukrot, diót, mogyorót rejt a 

kiscsizmákba. Nem pedig sok felesleges és eltúlzott tárgyias ajándékot. Szeretnénk, ha megértenék, 

mennyivel fontosabb a szív ajándéka. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Türelem, megértés, beleérző képesség, segítőkészség, 

kitartás, feladattartás, ritmusérzék, számlálás visszafelé. 

 

 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• Kipucoljuk a csizmákat. 

• Segítünk egymásnak, különösen, ha kedves szóval kér pajtásunk. 

• Csoportunkat ünnepi díszbe öltöztetjük. 

• Ünnepi asztal megterítése, finomságok elhelyezése. 

• Az adventi kellékek előkészítése. (csengők, szánkó, zsákok, karikák, 

zsámolyok, kosarak, műanyag gömbök, fonalak, 
 

Játék 
Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• Mit rejt a zsák?  „tapogató érintő játékok” 

• Mi hiányzik a zsákból? 

• Mikulás csengője. Honnan hallod halk-hangos szavát. Csoportos és 

egyéni játékok csengettyűvel, haranggal. 

• Szabad játék feltételeinek megteremtése Mikulás rénszarvasai. 

(fejdíszekkel) 

• Saját készítésük társasjátékok. Memória filcfenyőfák, hóemberek. 

• Hóember labirintus társas játék. 

• Karácsonyfa, koszorú díszítés. Dobókocka csipesz segítségével. 
 

 



Külső világ  

tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Decemberrel kezdetét veszi a téli időszak. Beszélgetünk arról, mitől tél 

a tél. 

• Minden nap felnyitunk egy adventi zsákocskát. 

• Miki Manó adventi mesenaptár  

• Elsétálunk a falu betleheméhez, ahol elmeséljük a szép karácsonyi 

történetet.  

• Karácsonyi dalokat éneklünk. Elindult Mária…… 

• Számlálunk zsákokat, ajándékokat. 

• Párosítás, formaazonosítás, útkeresés (rajzolva és szemmel követve) 

• Angyal sorminta (szín, forma szerint 

• Angyal reptetés (alatt, fölött, mellett, között, jobbra, balra,) 

• Angyalok csoportosítása, 10 számkörben.  

 

 

 

 

Verselés, mesélés 
• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

 

• Szent Miklós legenda (új) 

• Marosvéri Jolán: A kis fenyő (új) 

• A suszter manói  

• Történet a bibliából (Jézus születése) 

• Adventi zsákok meséi. (új) 

• Angyalköszöntő (új) 

• Mese a Mikulásról (új) 

• A kis gyufaárus lány (új) 

• A kesztyű (új) 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

• Tenyér nyomatból mikulás készítése. 

• Manó, hóember, mikulás készítés színes papírból, papír pohárból 

• Kesztyűk készítése, papírból. 

• mézeskalács sütés 

• Tenyér nyomat koszorú. 

• Elgondolkodunk mivel lepjük meg szüleinket karácsonyra. 

• Tobozból fenyőfa, és manó. 

• Angyal papírból. 



• Nyomdázás, festés, sablonok segítségével. (harang, fenyőfa, hópihe, 

hóember) 

• Ceruzarajz, a hallott mesék alapján.  

• Karácsonyi színezők. 

• Fenyőfa készítés torta papírból. 

• Villa segítségével karácsonyfa festése. 

• Színes füzér nyomdázása parafa dugóval. 

 

          
 

 
 

   
 

 

Egészségfejlesztő 

testmozgás 
• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

• Rénszarvasok vagyunk, széles gördeszkán egyensúlyozunk ülve és 

hason fekve 

• Kisebb nagyobb zsákokat (babzsák, párna) egyensúlyozás 

• Dióval, mogyoróval, célzunk zsákba kosárba majd megesszük őket 

• Lapföldi pályát készítünk és a rénszarvasok hegyen völgyön futnak, 

kanyarokat tesznek meg kitartóan. 



 • Ajándékkereső 

• Zsákkereső 

• Északi sarkon hóvihar (toll fújás) 

• Jégpálya 

• Jégbe fagyott szobrok 
 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

 

• Mikulás dalok éneklése napközben. 

• Hull a pelyhes….. 

• Ritmuspálcákkal utánozzuk a rénszarvas patái dobogását 

• Karácsonyi dalokat éneklünk, melyeket karácsonyváró délután adunk 

majd elő. 

• Karácsonyfa csillog…. 

• Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok……. 

• Advent kicsi gyertya ég….. 

• Hull a, hull a hótenger….. 

• Esik a hó térdig ér már….. 

• Ezüst szánkót hajt a dér… 

 





 
 


