
  

A projekt címe: Új év, új év, új esztendő… 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023. január 9-20. 

A projekt tervezett indító élménye: Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben, 

                                                                Amit kérünk, legyen meg, mitől félünk, mentsen meg…. 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: gyermekeink szerezzenek érzékletes 

tapasztalatokat az idő múlásáról, emlékeik felelevenítésével és a történések képi megjelenítésével. 

Alkotásaikban jelenítsék meg a tél aktuális jegyeit. Ismerkedjenek az újévi szokásokkal. 

Feladataink: időrendiség érzékeltetése, változatos, játékos cselekedetek által, évszakok 

sorrendiségének fő jellemzőinek megismerése. Napokhoz, napszakokhoz kapcsolódó 

tevékenységek rögzítése. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: megfigyelőképesség, szerialitás (időbeli 

sorrendiség), feladattudat, feladattartás, figyelem-koncentráció, emlékezet fejlesztése, 

beszédalkotás, csapatkohézió, szókincs bővítése, eszközfogás, eszközhasználat 

  
 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Ruháik elrakása, rendezése 

Önkiszolgáló munkák 

Teremrendezés, eszközök elrakása 

Játékok rendbetétele 
 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Évszakos képkirakó 

Órás könyvek nézegetése 

Téli saját készítésű játékok: 

Ruha válogatása 

Hóember összerakó 

Hópihe készítése gombokkal, gyöngyökkel, fapálcikákkal 

 

Nappal -éjjel játék  

(Nap-Hold síkbáb)  

 

 

 



Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető környezet és 

természetvédelmi ismeretek 

• matematikai tapasztalatok, 

matematikai játékok 

„ Adjon Isten minden jót ez új esztendőben” 

Az új esztendő fogalma, miért múlik, hogyan telik? 

Az idő gyermekei: évek, hónapok, hetek, napok 

Mit csinálok reggel, délben, este, éjszaka? 

Szituációs játék 

 

Mi jut eszedbe róla? (asszociációs játék) 

 

Ujjak segítségével számoljuk a gyermekek éveinek számát  
 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

Mese: 

Weöres Sándor: Újj-é-vi mese 

Marék Veronika: Tegnap, ma, holnap 

Zdenék Miller: A kisvakond órája 

Mese a kakukkról meg az óráról 

Holle anyó 

 

Vers: 

Láng Etelka: Az óra 

Újévi köszöntők, jó kívánságok 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Újévi szerencsehozó malac készítése: papírtányér festése szivaccsal, 

mintázás ujjbegyfestéssel 

 

Nap és Hold síkbábok készítése 

 

Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Járás szétszórt babzsákok között, kerülgetve, jelre leülés a tárgyakat 

felemelve  

Futás a szétszórt babzsákok között a tárgyak megkerülésével 

Gimnasztikai gyakorlatok babzsák segítségével  

 

Játékok: 

Tik-tak, tik-tak, jár az óra Szoborjáték órával) 

Nappal – éjjel játék  
 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Mondókák: 

Újévi köszöntő: Adjon Isten füvet, fát… 

Énekek: 

Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben… 

Egyél libám… (ism.) 

Hold, hold, fényes hold… 

Kiszáradt a diófa…(ism.) 

 

Zenehallgatás: 

Este van már… 

Ponchielli: Gioconda, Az órák tánca 

J. S. Bach: Paraszt kantáta (részlet) 

Üdv Rád és házad népére… 

J. Strauss: Pezsgő polka  
 


