
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 
 

A projekt címe: Itt Kopog, ott kopog megérkezett a Mikulás hopp! 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.11.29.- 12.09. 

A projekt tervezett indító élménye: Mikulásváró torna 

A projekt várható lezáró élménye: Meseillusztráció készítése – Holle Anyó 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:. Adventi időszak témáinak 

feldolgozása: ünnep, hagyományok, család (szűk és tág család, rokonok) összetartozás, szeretet, 

készülődés a közelgő ünnepre, karácsonyi emlékek, élmények felidézése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Anyanyelvi kompetenciák, szerialitás, 

finommotoros koordináció, tiszta éneklés, szociális érzékenység, empátia, türelem, térérzékelés,, 

testséma 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 
 a naposi munka folyamatainak részei (naponta 4 

nagycsoportos korú gyermek végez naposi teendőket) 

- terítés (szalvéta vágása és hajtogatása, tányérok, poharak, 

evőeszközök, szalvétatartók elhelyezése és dekorálás az 

általuk választott asztalon) 

- ebéd bemondása 

- ebéd után az asztalok letörlése, morzsák összeseprése 

 a víz/tej/tea öntésénél fejlettségtől függően ügyeskedjenek  

 a nagycsoportos korú gyermekek a második fogást saját 

maguknak tálalják, figyelve arra, hogy annyit merjenek 

tányérjukba, amennyit meg is tudnak enni 

 az öltözködés helyes sorrendjének elsajátítása  

 kisebbeknek cipő és nadrág önálló váltása 

 Önkiszolgálással kapcsolatos feladatok fejlettségtől függő 

végzése 

 Segítségnyújtás egymásnak 

csoportszoba és az udvar rendben tartása, játékeszközök elpakolása. 

Az udvari élet adta munkalehetőségek elvégzése (homok- és 

falevélsöprés) 

- Rendet teremtünk szobánkban, segítünk Reni néninek port 

törölni, virágokat lemosni, hogy advent időszakában is 

meseszép legyen környezetünk. 

Maga után mindenki söpröget az öltözőben, mert a sáros időszak 

beköszöntével akad tennivaló bőven 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

 

- Mi változott meg, sodoku és díszítő játék karácsnyi filc 

motívumokkal 

- fenyőfa díszítés 



  
- Logico játék minden tanköteles korú gyermek keressen olyan táblát, 

ami izgalmas számára 

Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

Heti mondóka:  

Zirr, zurr, zurrogó! 

Sziszeg a szél, hull a hó. 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

- Mikulás váró délután süteményének elkészítése

 
- dekoráció készítése a csoportszoba ajtajára és az ablakba 

 
 

- Séta a Templom térre megcsodálni a karácsonyi díszbe 

öltözött főteret és Nagykovácsi főutcáját 

- matematikai tapasztalatok: gyertyák számlálgatása, csiga 

vonal  ábrázolása 

 



 drámajátékok  Zirr, zurr, zurrogó! 

Ragyog a sok hógolyó.Zirr, zurr, zurrogó! 

Játszani jaj de jó! 

Zirr, zurr, zurrogó! 

állj be közénk Télapó! 

 

Heti mese: A suszter manói 

A kisegér , aki elhozta a karácsonyt folytatásos mese 

Holle Anyó 

 

 Heti vers  

Weöres Sándor: Száncsengő 

Éj-mélyből fölzengő 

csing-ling-ling-száncsengő, 

Száncsengő-csing-ling-ling 

Tél öblén halkan ring. 

Föl dobban két nagy ló 

Kop-kop-kop nyolc patkó, 

Nyolc patkó kop-kop-kop 

Csönd zsákból hangot lop. 

Szétmálló hang erdő, 

Csing-ling-ling, száncsengő. 

Száncsengő csing-ling-ling 

Tél öblén halkan ring. 

 

Drámajátékok: az eddig játákok ismételgetése (labdagurítás 

egymásnak, cél hat labda, vakpostás, fantázia játékok körben tárgy 

adogatásával (verbális n és non verbálisan)  új játék: hangok körbe 

adása erősödéssel és halkulással  (figyelem és koncentráció 

fejlesztés) 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- karácsonyi ajándék készítése 

- Mikulásváró közös alkotás készítése spatulák 

felhasználásával 

- dekorációhoz szalvéta hajtogatás 

 
 



 
 

 

 

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

 Kisebbeknek 

- Bemelegítő dalos játékok  

 („sorba felállunk kisgyerekek, lökjük előre a kezeket, most fel az égbe, 

aztán le, csípőre téve végezve, az ujjainkat mozgatjuk, a karjainkat 

forgatjuk, jobbra és balra hajolunk végül egy nagyot tapsoljunk!”… 

”Itt a kezem itt a szám, ez pedig az orrocskám, jobbra balra két karom, 

ha akarom mozgatom, két lábamon megállok, ha akarok ugrálok- 

ugráljunk mint a verebek, rajta gyerekek”) 

„Lassan jár a szürke ló fárasztó, a barna ló, kicsit gyorsabb, a fekete 

lovacska szaladgál”  – sétáltató futtató játék (séta, kocogás, gyors futás) 

Akólos fogó ( kék matrac a házikó, ha jön a farkas odaszaladnak a 

báránykák) 

Helyfoglaló Mikulás zenével 

hógolyó dobálás kislabdával 

Hóvihar játék (jelre saját ház keresése) 

pihenés-relaxáció 

 Nagyoknak futó, fogó és egyensúlyozó játékok, a 

tornateremben 

- Bemelegítő napfelkeltés játék a Télapó birodalmában 

(„rénszarvas” futás, ugrálás páros lábon, 

nyusziszökdelés, „mókus” ugrálás, manójárás) 

- Rénszarvas bekerítő játék  

- Gyertya fogót játszunk (egy lábon egyensúlyozva kell 

állnia annak, akit elkap a fogó, de ha társai elfújják a 

lángot, akkor újra beállhat a többiek közé) 

- Padon egyensúlyozó játékok (séta egy és lábon állás) 

- Jégfogó 

- Házas fogójáték (négy padból áll az akól  zárt 

négyszögben, ahol a bárányok laknak. Az akólba 

bárhonnan be lehet ugrani a padon át, a futás tetszőleges 

irányú, ha a fogó nincs a közelben újra ki lehet jönni) 

- Helyfoglaló zenével  (matracokkal) 

- Árvíz-tűz- hóvihar játék (padra állás- földön tűz mellett 

melegedés - saját házba guggolás)  



- Relaxáció 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

 

 „Mikulás Mikulás kedves Mikulás, 

gyere már, gyere már minden gyerek vár! 

Krumpli cukor, csokoládé jaj de jó 

de a virgács jó gyereknek nem való!” 

 „Szent Miklós a hulló hóban,  

puttyonyával körbe jár, 

bekopogtat minden házba,  

minden szegényt megtalál! 

Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó, 

nálunk hagyja a szívét, 

nekünk adja jókedvét!” 

 „Hull a hó, hull a hó mesebeli álom, 

Télapó zúzmarát fújdogál az ágon, 

a kis nyúl didereg megbújik a földön, 

nem baj ha hull a hó, csak vadász ne jöjjön” 

 „Adventi hírnök friss fenyőág  

 

 

 

Reflexió 

 

 

 


