
 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 12.05-12.09. 

A projekt tervezett indító élménye: Itt a Mikulás! 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Hagyományaink ápolása, várjuk a Mikulást. 

Közösség érzésének erősítése.  

Feladataink: A családban rejlő lehetőségek, szeretet és segítséget adni a családban. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Együttműködés, a közös szabadjáték során. 

Az empatikus képesség fejlesztésével helyes viselkedés- és magatartásformák alakítása. 

Beszélgetőkörben egymás segítése, megértése. Türelem fejlesztése a vizuális tevékenységeken 

keresztül. Szem-kéz koordináció, közös élmények átélése. Nagymozgások fejlesztése. Tiszta 

éneklésre való törekvés, egyenletes lüktetés gyakorlása 
 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Kincsek, dekorációk felkutatása, kiválogatása a karácsonyi 

dobozból 

Óvoda előterének feldíszítése 

Teremrendezés, eszközök elrakása 

Kiscsizmák kipucolása a Mikulás ünnepére 
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Téli képek: kirakó készítése, képek nézegetése, válogatása 

 

Mi van a Télapó  zsákjában?- Játék a taktilis érzékelésre 

Téli puzzle 

 

Hóember- kirakó 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi ismeretek 

• matematikai tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Beszélgetés a hagyományainkról, szokásainkról családban és az 

óvodában 

Télapó várás: varázsputtony 

Mit rejt a zsák?  

Relációk: kicsi-nagy 

                sok- kevés  

Hol lakik a Mikulás? 

A projekt címe: Itt a Mikulás! 

 



Ajándékozás 

Miklós nap eredete, mit hozzon a Mikulás? – beszélgetünk  Miklós 

püspökről  

Különböző formájú díszek párosítása az árnyékukkal 

Ünnepi díszek a Templom téren 
 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mesék: 

Jön a Mikulás 

A kíváncsi bocs 

Sürgős levél 

Az erdei karácsony 

Versek: 

Donászy Magda: Télapó 

 

Anyanyelvi játékok: 

Szókincsbővítés 

     Sarkvidék 

     Lappföld 

     Joulupukki 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

A dekorációt folyamatosan készítjük az ünnepre 

Kéznyomat készítése, belőle rénszarvas ill. Mikulás csizma készítése  

Karácsonyi meghívó elkészítése 

Karácsonyi képeslap, meghívó készítése  

 

   
 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Merre járt a Mikulás? (csengettyű szó követése, irányok gyakorlása) 

Mikulás zsákjának megtöltése /erdei akadályok között (mesés torna) 

Fussunk el a mIkulás házához: akadálypálya Wesco eszközökkel, 

kúszás, mászás 

Mikulás és a rénszarvasok fogójáték 

Rénszarvas húzta szánkó (páros játék ugrálókötél segítségével)  
 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

Ha, ha, ha, havazik… 

Itt kopog, ott kopog…. 

Dalok: 

Télapó itt van… 

Hull a pelyhes fehér hó…. 

Hullik a völgyben… 

Hull a hó, hull a hó… 

 

Zenehallgatás: 

Gryllus Vilmos: Télapós dalok, óvónői ének, furulya  
 


