
 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 11.28-12.16. 

A projekt tervezett indító élménye: Advent, karácsonyi dalok éneklése, hallgatása 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az Adventi készülődést  kezdjük, mivel előző 

vasárnap már advent első vasárnapja volt. A gyermekeknek szeretnénk megtanítani, hogy jobb 

adni, mint kapni, és a legnagyobb öröm ha szeretet és minőségi időt adnak egymásnak, a 

család többi tagját segítik a tárgyi ajándékok helyett. 

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

legfontosabb ajándék amit adhatnak a gyermekek, megismerjük a Karácsony történetét. 

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, monotóniatűrés, feladattudat 

fejlesztése a vizuális tevékenységeken keresztül. Az empátia, segítségnyújtás, apró szívességek 

lehetőségeinek felismerése az ünnep közeledtével. Kitartás-feladattartás fejlesztése az 

ajándékok készítése közben. Felidézés, emlékezés illetve új ismeretközlés az advent, karácsony 

tartalmával kapcsolatosan. 

 A család elsősége, és fontossága, a szeretet megélése a családban az ünnepre hangolódva. 
 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Csoportszobánk rendben tartása 

Csoportszobánk dekorálása 

A naposi munka feladatai, önkiszolgálás 

Az eszközeink előkészítése, tisztán tartása 

Kiscsizmák kipucolása a Mikulás ünnepére 

 

Játék Téli képek: kirakó készítése, képek nézegetése, válogatása 

Mi van a Télapó  zsákjábanban? 

 

„…Ég a csillag,  ég. 

Szépen ragyogjék! 

Minden-minden jó emberre 

kis országban 

nagy országban 

békességgel-boldogsággal 

ragyogjon az ég!” 

Tamkó Sirató Károly 

 



Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

 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? 

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  

Tamkó Sirató Károly: Ég 

Deák Katalin: Téli mese 

Sarkady Sándor: Hegyen völgyön mély a hó… 

Erdei karácsony…. 

Nagycsoportosokkal a Diótörő előadás megtekintése 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

A dekorációt folyamatosan készítjük az ünnepre 

Téli dekoráció készítése vegyes technikával 

Családrajz készítése 

Mikulás csizma készítése (festéssel) 

Fenyőfák készítése, díszítése (fonaltechnika, ragasztással) 

Karácsonyi képeslap, meghívó készítése (ragasztás, vágás) 

Karácsonyfa csillagdísz készítése (varrás,ragasztás) 

Karácsonyfadísz készítése (levegőre száradó) gyurmából, festéssel, 

lakkozással 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Mikulás zsákjának megtöltése /erdei akadályok között (mesés torna) 

Feladatok végrehajtása akadálypályán eszközhordással 

Mikulás és a rénszarvasok fogójáték 

Rénszarvas ügyességi verseny a tornateremben 

Rénszarvas kidobó  

Karácsonyi célbadobó játék  
 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

Ha, ha, ha, havazik… 

Itt kopog, ott kopog…. 

Dalok: 

Tamkó Sirató Károly: Ég 

Télapó itt van… 

Hull a pelyhes fehér hó…. 

Hullik a völgyben… 



Hull a hó, hull a hó… 

Suttog a fenyves zöld erdő…. 

Gryllus Vilmos: Szálljatok le… 

 

Zenehallgatás: 

Csajkovszky: Diótörő / részletek  
 


