
 

Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe: Adjon Isten minden jót az új esztendőben… 

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

A projekt tervezett indító élménye: A téli szünet után újra találkozunk az óvodában. 

A projekt várható lezáró élménye: Farsangi teremdekorálás  

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink,: Az Újév köszöntése. Szerencsehozó jelképek megismerése. Az idő 

múlásának érzékeltetése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Népi hagyományok ápolása. Minden, amit a disznóról tudni kell.  

Családok bevonása a gyűjtőmunkába. 

A gyerekek ismerjék az évszakok sorrendjét, képesek legyenek felsorolni a téli hónapokat és a hét napjait. Ismerjék a 

naptárt, ami segíti az adott éven belüli tájékozódást. Egyéb időmérő eszközök megismerése (napóra, karóra, homokóra). 

 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: figyelem, emlékezet, memória, sorrendiség, ritmus, matematikai 

képességek (számlálás, sorszámnév, rész-egész viszony), kreativítás, hallásfejlesztés. 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a megvalósítás: - 

Munka jellegű tevékenységek Karácsonyi dekoráció lebontása. elrakása 

Farsangi dekoráció elkészítése 

Időjárástábla elkészítése, napi vezetése 

 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek biztosítása 

(ötletek a játék tevékenység 

megsegítéséhez, kiegészítő 

eszközök készítése) 

Bab és lencse válogatása, képkirakás 

Malackák falva – malacok városának megépítése 

Lóhere kereső (hideg, meleg, tűz) 

Évszak kirakó 

Négy évszak társasjáték 

Évszakok tevékenységei, tárgyai (fejlesztőlapok) 

Patkódobás (saját készítésű patkóval célbadobás) 

 



Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Az évkezdő újévi szokások, maguk után vonják e cselekmények későbbi 

megismétlődését. Ami az év első napján történik, az a néphit szerint később, 

az év során újra megismétlődik. Ezért az emberek, hogy az egész évi jó 

szerencsét biztosítsák, igyekeznek csupa kellemes dolgot cselekedni: 

vidáman, rakott asztal mellett, baráti társaságban lépnek az újévbe, 

minden jót kívánnak egymásnak. 

 

Újév jelképei és jelentésük: 

Kéményseprő 

Egy kivételes eset, amikor a fekete szín nem hordoz negatív jelentést. A 

kéményseprő szerencsehozó ereje azzal függ össze, hogy a kenyerét a mágikus 

anyag, a korom révén keresi. És mivel ki is söpri azt a kéményből, ahol a 

hiedelem szerint a rossz szellemek laknak, így valamiféle természetfeletti 

adottsággal rendelkezik. A kéményseprő megszabadít a piszoktól, a 

rontástól, betegségektől, rejtett titkoktól. Segít a spirituális fejlődésben, a 

tisztánlátásban. A kéményseprő kapcsolatban áll a családi tűzhely 

jelentéskörével is, így örömre, szórakoztató barátok eljövetelére, 

mulatságokba, bulikba való meghívásra számíthatsz. 

Négylevelű lóhere 

A négylevelű lóhere szerencsehozó oka a ritkaságában keresendő. 

Szerencsejátékban szerencsét, váratlan gazdagodást és boldogságot hoz. 

Segít abban, hogy észrevedd az elsőre jelentéktelennek tűnő dolgokban a nagy 

lehetőséget. 

A négy levélben fellelhető a kereszt szimbólum, ami távol tartja a gonoszt, 

elhárítja a bajt és  a negatív támadásokat, ugyanakkor a hit fontosságra és 

erejére hívja fel a figyelmet. 

Patkó 

A néphit szerint a vasból készült lópatkó láttán a démoni lényeket szörnyű 

félelem fogta el. Ezért régen a házak és istállók ajtajára, falára szegezték fel, 

hogy megőrizzék a család és a jószág egészségét és távol tartsák a háztól a 

gonosz erőket. Egyes magyarázatok szerint, ha U alakban áll, akkor beleesik 

a szerencse, míg fordított állásban védelmet nyújt az ártó szellemekkel 

szemben. A patkó emellett fontos státusszimbólum volt, hiszen akinek lova 

volt, az már nem volt szegény ember. A régiek szerint a lópatkó esküvőt jósol 

a családban és a baráti körben. 

Malacka 

A malacka orrával „előtúrja a szerencsét” a földből, így fontos szerencsehozó 

szimbólum, a bőség, a gazdagság és a termékenység jelképe. Szerencsés 

vállalkozást, anyagi biztonságot, gyarapodást és a jólét eljövetelét társítják 

hozzá. 

 

 

http://www.azirastukreben.hu/ujevi-malac-teszt


Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok  

 

Mi történt a téli szünet ideje alatt? 

Hogyan ünnepelte a család a karácsonyt? 

Újévi fogadalmak 

 
A három kismalac és a farkas - mesedramatizálás 

Volt egyszer három kismalac. Amikor megnőttek, a mamájuk elküldte őket, 

hogy építsenek maguknak külön házikót. A három kismalac nagy vígan 

dalolva útnak indult. Egyszer csak találkoztak egy emberrel, aki 

zsúpszalmát cipelt. 

Az első kismalac megszólította: - Szalmás bácsi, add nekem a szalmádat, 

hadd építsek belőle házikót! 

Az embernek megtetszett a kismalac, nekiadta a zsúpszalmát, de még 

segített is fölépíteni a házikót. Annak a házikónak elől is volt ajtaja, meg 

hátul is. Most már csak két kismalac ballagott tovább. Egyszer csak 

találkoztak egy emberrel, aki deszkát cipelt. 

A második kismalac megszólította: - Deszkás bácsi, add nekem a deszkádat, 

hadd építsek belőle házikót! 

Az embernek megtetszett a kismalac, neki adta a deszkát, még segített is 

fölépíteni a házikót. Annak a házikónak elől is volt ajtaja, meg hátul is. 

Most már csak a harmadik kismalac ballagott tovább. Hamarosan 

találkozott egy emberrel, az meg téglát cipelt. 

- Téglás bácsi, add nekem a tégládat, hadd építsek belőle házikót! 

Az embernek megtetszett a kismalac, nekiadta a téglát, még segített is 

fölépíteni a házikót. 

A három kismalac boldogan élt a három házikóban. De egyszer csak arra 

tévedt a lompos farkas. Egyenest a szalmaházikó elé állt, és csúnyán kiabált: 

- Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, elfújom a 

házikódat! 

Reszketett a kismalac, de azért hetykén kiáltotta a farkasnak: 

- Lompos farkas, fekete! Engem ugyan nem kapsz be! 

 

A disznó életmódja, külső jellegzetessége, gondozása, hasznossága 

Látogatás a húsboltba. 

Disznótoros ételek kóstolása (kolbász, tepertő, zsíros kenyér) 

 

Január 6. Vízkereszt 

- Karácsonyfa leszedése 

- farsangi időszak kezdete 

 

Időmérés régen és ma: Napóra, homokóra, naptár, karóra,  

Év-évszakok-hónapok-napok-órák-percek 

Időjárásnaptár vezetése 



A farkas elfújta a házikót, de mire elfújta, a kismalac a hátsó ajtón át 

elmenekült a deszkaházikóban lakó testvéréhez. A farkas hamarosan a 

deszkaházikó elé ért. 

- Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, elfújom a 

házikódat! 

- Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be!- kiabált hetykén a 

második kismalac, és a testvérével együtt elmenekült a hátsó ajtón a 

téglaházikóba. 

A farkas hamarosan odaért, és csúnyán kiabált: 

- Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, elfújom a 

házikódat! 

- Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be! - kiáltotta hetykén a 

harmadik kismalac, és nyugodtan leült a testvérei mellé. 

A farkas ezt már nem tudta elfújni, fölmászott a házikó tetejére, s a 

kéményen át beugrott a szobába. Csakhogy a tűzhelyen hatalmas fazékban 

lobogott, forrt a víz, és a mérges, lompos farkas a kéményből egyenest a 

forróvizes fazékba pottyant. A kismalacok meg gyorsan egy nehéz vasfedőt 

tettek a fazékra, aztán egymásba kapaszkodva táncoltak és énekeltek: 

- Lompos farkas, fekete, minket ugyan nem kapsz be! 

A három kismalac azóta is boldogan él, vasárnaponként meglátogatják 

egymást, és olyankor jókat nevetnek a pórul járt farkason. 

Évszak tündérek és a tizenkét hónap meséje 

Volt egyszer egy hatalmas erdő, az erdőben négy házacska. Az egyikben élt 

a Tavasz tündér, a másikban Nyár tündér, a harmadikban Ősz tündér és a 

negyedikben Tél tündér.  

Szép háza volt mind a négy tündérnek, de néha nagyon egyedül érezték 

magukat. Sokszor gondoltak arra, milyen jó lenne, ha lakna velük valaki. 

Nem tudtak arról, hogy az erdő mélyén tizenkét testvér él, a tizenkét 

hónap: Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, 

Augusztus, Szeptember, Október, November és December. 

A testvérek naphosszat csak üldögéltek és azt tervezgették, hogyan 

építsenek maguknak házat. Kicsit lusták voltak, így mindig csak 

halogatták az építkezést. Egy szép napon aztán végre felkerekedtek, 

elindultak, hogy kiválasszák az erdőben a megfelelő helyet, ahol felépítik a 

házukat. Elöl ment Január, utána Február, majd Március, őt követte 

Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November 

és végül December. 

Mentek, mentek, és nemsokára megláttak egy házat. Tetszett nekik a ház, 

látták, hogy jó tágas. Megbeszélték, megkérdezik, hogy nem lakhatnának-e 

ők is itt? Bekopogtak, Tavasz tündér nyitott ajtót. 

- Jó napot kívánunk! Mi vagyunk a tizenkét hónap: Január, Február, 

Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, 

November és December. Látjuk, szép nagy házad van, nem lakhatnánk mi 

is itt veled? 



- Jó napot tizenkét hónap! Én Tavasz tündér vagyok! Szívesen 

befogadnálak benneteket, de csak hárman fértek el. Azok lakhatnak itt, 

akik virágzó fákat, friss zöld füvet adnak az embereknek. Március, Április 

és Május boldogan költöztek be Tavasz tündérhez, hiszen ők hozzák a 

Földre a langyos szellőt, az első nyíló virágokat, a melengető napsugarakat. 

Elköszöntek egymástól és a kilenc testvér tovább indult: Január, Február, 

Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December. 

Hamarosan egy újabb házhoz értek. Bekopogtak. 

- Jó napot kívánunk! Mi vagyunk a kilenc hónap: Január, Február, Június, 

Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December. Szép házad 

van, nem lakhatnánk itt veled? 

- Jó napot kilenc hónap! Én Nyár tündér vagyok! Hármat közületek 

szívesen befogadok, akik 

forróságot, sok gyümölcsöt, zöldséget hoznak az embereknek. 

- Mi adjuk mindezt az embereknek – mondta Június, Július és Augusztus. 

Be is költöztek a házba. Már csak hatan mentek tovább: Január, Február, 

Szeptember, Október, November, December. Hamarosan Ősz tündér 

házához értek. Bekopogtak. 

- Jó napot kívánunk! Mi vagyunk a hat hónap! Január, Február, 

Szeptember, Október, November, 

December. Beköltözhetnénk hozzád, a házadba? 

- Jó napot hat hónap, én Ősz tündér vagyok! Hárman beköltözhettek, de 

csak azok, akik szőlőt, diót, tököt, de hűvös szeleket is hoznak az 

embereknek. 

- Mi vagyunk azok! – mondta Szeptember, Október és November. 

Ők is beköltöztek és már csak hárman mentek tovább: Január, Február és 

December. 

Nem sok időbe telt és rátaláltak Tél tündér házára. Bekopogtak. 

- Jó napot kívánunk, mi vagyunk a három hónap: Január, Február, 

December. Beköltözhetnénk a szép nagy házadba mi is? 

- Jó napot három hónap, én Tél tündér vagyok! Beköltözhettek hozzám, ha 

hideget, havat, jeget hoztok az embereknek. 

- Mi hozzuk a fagyot, a ködöt, a zord időt a Földre – örvendezett Január, 

Február és December. 

Így aztán mind a tizenkét hónap otthonra talált: Tavasz tündérnél – 

Március, Április és Május, Nyár tündérnél – Június, Július és Augusztus, 

Ősz tündérnél – Szeptember, Október és November, Tél tündérnél – Január, 

Február és December. 

 

Mentovics Éva: Újévi köszöntő   

Szeretetben, egészségben 

legyen részed egész évben. 

Légy szerencsés, vidám, boldog, 

felejtsd el a bút és gondot. 

Kezdődjön hát egy új élet, 



legyen békés, boldog éved! 

 
 Balla Piroska: Köszöntő mondóka  

- az új évre - 

Itt az új év, megérkezett. 
ajándékot hoztam neked. 
Hüvelykujjam egészség, 
mutatóujjam békesség, 
középsőujjam boldogság, 
gyűrűsujjam vidámság, 
a kisujjam szeretet, 
odaadom mind neked! 
 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

             
 

                
Mesedramatizáláshoz bábok, dekoráció készítése újrafelhasználással 

 

 

Mozgás Séta Nagykovácsiban 

Csúszkálás az udvaron 

Akadálypálya építése a csoportban 

(bújás, csúszás, átlépés, egyensúlyozás, ugrás) 

 



 a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

Ugróiskola 

Karika célbadobás rúdra 

Patkódobás 

Jégszobor 

Székfoglaló 

 

Ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc 

Mondóka: 

Adjon Isten füvet, fát, 

tele pincét, kamarát, 

sok örömöt a házban, 

boldogságot családban. 

 

Dér, dér diridér, 

didereg a pipitér. 

Holnap havat hord a szél, 

holnapután itt a tél. /ism. 

 

Ének: 

Adjon Isten minden jót 

ez új esztendőben 

jobb időt, mint tavaly vót,  

ez új esztendőben. 

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, 

jó termést és jó vásárt 

ez új esztendőben. 

(zenehallgatás) 

 

Egy kis malac röf, röf, röf… 

Csicseri borsó, bab, lencse… 

 

Hallásfejlesztő játékok: 

Hol ketyeg az óra? 

Óracsörgésre feladatvégrehajtás 

 

 

 


