
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 
 

A projekt címe: „Ha-ha- ha havazik” 
A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022.12.12-21. 

A projekt tervezett indító élménye: Holle Anyó meséje 

A projekt várható lezáró élménye: Karácsonyváró délután előadás 

 
 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink: A mese mimetikus dramatizálása 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl.:  Dramatizálás során kiemelten fejleszthető 

az egymásra fordított figyelem, egymás segítése és az egymáshoz való alkalmazkodás, emellett a 

koncentráció, érzelmeink felett való uralkodás és önfegyelem 

 

 Munka jellegű 

tevékenységek 

- a karácsonyi műsor kellékeinek számontartása és előkészítése 

- a próbák során a terem berendezésének segítése 

- karácsonyi szalvéta hajtogatása 

- adventi gyertyák meggyújtása, elfújása 

- adventi zsákok számlálása 

- kenyérsütés (dagasztás, formázás), almáspite készítés 

- sepregetés a csoportszobában 

- meghívók átadása 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

- játékok fehér tollakkal (dobálás, fújás, egymás érintése 

és a megérintett testrész megnevezése párokban) 

- párnacsata 

- sodoku, mi változott meg és karácsonyi díszítés 

másolása térben és síkban filcből készített karácsonyi 

motívumokkal (párokban 

feladványok kitalálása 

egymásnak) 

- ellentétek játéka (lusta-

szorgalmas, szép-csúnya, okos-

buta, lassú- gyors, koszos-tiszta, 

kedves- goromba)  

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

- séta a feldíszített fő térre 

- ismerkedés a jéggel és hóval, azok tulajdonságaival 

- hófestés ételfestékkel színezett vízzel 



Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Heti mondóka: Karácsonyi csengő vagyok… 

Heti mese: Holle Anyó 

Heti vers: Nemes Nagy Ágnes: Szakad a hó nagy csomókban…. 

 

Drámajátékok: 

- Hószobrász- hóember építés párban 

- Sülnek a kenyerek 

- mesedramatizálás  
 

• Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- „Az én családom karácsonykor” című festmény 

készítése -grafit rajz festése, majd kontúrozása 

- Karácsonyfadísz készítése hungarocell golyó festése 

majd gombostűvel flitterek rögzítése 

- mese dramatizálás 

- meghívó készítés 

- téli kép készítése formalyukasztó és ragasztó 

használatával 

- Fonások színes pamutfonalakkal 

- mese illusztráció – Hol vagy te a mesében?  
 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás 

játékai, feladatai 

 

- Futó és fogójátékok (ráhangolódást segítő sétáltatók és 

futtattók a jól ismert mondókákkal) 

- Mikulás mondja…játék a figyelem és koncentráció 

fejlsztésére 

- falmászás különböző feladatok végrehajtásával pl. 

egyik kéz/ láb legyen egy bizonyos színen, csak egy 

kézzel/ lábbal kapaszkodhatsz  
 

 Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

- Gryllus V.: Téli hangok- hangszerekkel (csörgő, 

esőbot, rumbatök, koshi, madársíp) 

- Zenehallgatás :  

Karácsonyi dalok a Téli ünnep című album 

Diótörő 

- Betemetett a nagy hó… 

- Ember, ember december… 
 

 Alapvető 

környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

- színes jégkockák készítése 

- Mire való a pehelytoll?  

- Mi készülhet belőle?  

  


