
 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 12.12-12.23. 

A projekt tervezett indító élménye: Séta a Templom térre 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: Az ünnepvárás hangulatának megteremtése, 

érzékeltetése a közös tevékenységek által, az ünnep közös átélésével pozitív érzelmek erősítése 

Feladataink: Az adventi időszak bensőséges hangulatának, az ünnepi készülődés örömteli 

érzésének átélése. A család, a közösség összetartozásának, jelentőségének érzékeltetése, meghitt 

mesélés, verselés, éneklés és egyéb tevékenységek által.  

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Szociális képességek: érzelmi élet, szabálytudat, önbizalom, együttműködő képesség, empátia  

Verbális képességek: beszédkedv, szókincs, beszédértés, hangerő 

Értelmi képességek: feladatmegértés, figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, vizuális észlelés,  

                                   auditív észlelés (dallam és ritmus) 

Mozgásképességek: mozgáskoordináció, mozgásminták utánzása, egyensúlyérzék, mozgástempó, 

                                    finommotorika  
 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Kincsek, dekorációk felkutatása, kiválogatása a karácsonyi dobozból 

Önkiszolgáló munkák 

Teremrendezés, eszközök elrakása 

Játékok rendbetétele 
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Téli képek: kirakó készítése, képek nézegetése, válogatása 

Mi van a puttonyban?- Játék a taktilis érzékelésre, tárgyak 

felismerése tapintással 

Add tovább a gyertyát!  kapcsolaterősítő játék 

Merre szól a kiscsengő? 

Szeretlek, mert…. játék 

Gondoltam valamire…. ünnepi időszakhoz kötődő jelenségek, 

tárgyak kitalálása 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi ismeretek 

Beszélgetés az ünnepváró  hagyományainkról, szokásainkról 

családban és az óvodában 

Beszélgetés a család jelentőségéről, az összetartozás pozitív 

érzéséről 

Beszélgetés a szeretetről, az ajándékozás öröméről 

 

A projekt címe: 

 Ég a gyertya ég, sok kis gyertya ég… 

 



• matematikai tapasztalatok, 

matematikai játékok 
Közös ajándékkészítés a szülőknek 

Ajándékot adni, kapni – ajándék viszonzása 

Séta a Templom térre, ünnepi dekoráció megnézése  
 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mesék: 

Marék Veronika: Kipp Kopp karácsonya 

Grimm: A suszter manói 

Az erdei karácsony 

Versek: 

Donászy Magda: Áll a fenyő 

Donászy Magda: Karácsonyi csengő 

Donászy Magda: Télapó 

Ember, ember, december… 

 

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  

   
Só-liszt gyurmából gyertyatartó készítése, kiszúró forma segítségével 

– festése, díszítése 

Fenyőfa díszgömb festése ujj-festékkel 

Ajándékdoboz díszítése nyomdázással 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Járás, futás gyakorlatok: 

páros sétálás mondókára, irányváltással 

Fuss a családodhoz! csoportalakító játék 

Sapkafogó (Mikulássapkával) 

Gimnasztika: „Mikulás mondja….” 

Játék: „Gyúljatok ki, kisgyertyák!”  
 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

Ha, ha, ha, havazik… 

Itt kopog, ott kopog…. 

Dalok: 

Ég a gyertya, ég… 

Hull a pelyhes fehér hó…. 

Hull a hó, hull a hó… 

Kiskarácsony, nagykarácsony…. 

Lágyan szól a kisharang… 

 

Zenehallgatás: 

Karácsonyi énekek 

Ember, ember, december…. 

 

Zenei képességfejlesztés: egyenletes lüktetés száncsengővel  
 


