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Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése

Az adventi készülődés projekt

PROJEKT LEÍRÁSA
A projekt időpontja: 2009. november 30 - december 22.
A projekt szervező pedagógusai: Gorzáné Horváth Ildikó
Braun Gyöngyi
Koncz Sándorné
Bor Andrea
A projektbe bevont csoportok: Ficánka csoport
Csiga csapat
A projekt célja: Bővüljön a gyermekek ismerete az Adventi készülődés
időszakáról, a téma feldolgozása során ismerkedjenek meg az Advent jeles
napjaival: Miklós nap /december 6., Luca nap december 13., Karácsony
december 24-25./ Ismerkedjenek meg a Betlehemezés néphagyományával,
szerezzenek ismeretet Jézus születésének körülményeiről. Az anyanyelvi,
érzelmi, erkölcsi nevelés fejlesztése a családi ünnepek megbeszélésével, az
összetartozás élményének erősítésével, pozitív érzelmek alakításával.
A kompetenciafejlesztés fókuszai:
Személyes kompetencia: kíváncsiság, befogadási készség, nagymozgások,
finommotorika, igényesség
Kognitív kompetencia: érzelmi, anyanyelvi nevelés, kommunikáció, megfigyelő és
gondolkodási képesség, memória
Szociális kompetencia: társas kapcsolatok, biztonságérzet megerősítése,
együttműködő képesség, tolerancia képessége
Munkaformák: - Kooperatív csoportmunka
- Differenciált csoportmunka
- Páros munka
- Frontális munka /Zenevarázs, csendjáték/
- Egyéni munka

Projekt előkészítése:
1. Közös tervezés, ötletgyűjtés a programban résztvevő pedagógusokkal.
2. A projekt feladatainak összeállítása, felelősök kijelölése.
3. Gyűjtőmunka: foglalkozásokhoz, dekorációhoz, Adventi ünnepkörhöz
szükséges kellékek, anyagok beszerzése.
4. Aktuális versek, dalok, énekes játékok, könyvek, képek kigyűjtése.
5. Szülők bevonásának megszervezése /anyuka, kistestvér/.
6. Szervezési feladatok.
Kulcsfogalmak: Advent, ünnep, hagyományok, Betlehemezés, készülődés
ajándékozás, meglepetés
Partnerek: szülők, nagyszülők, testvérek
Felhasználható irodalom: Dr. Perlai Rezsőné: Az óvodáskor fejlesztőjátékai
Okker Kiadó 69. old P/23
Kiss Éva: „A tél csengői csengenek…” 188. old., 40. old.
Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó 1980. 33.
old., 98. old., 301. old.
Karlócai Mariann: Komámasszony hol az olló 135. old. Mérték Kiadó 2005.
www.educatio.hu Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez: A világ
befogadásának elérhetősége 5. Tűz 45. old. 29.
Kiss Éva: Ünnep készül 231. old.
Itt a tél-irodalmi szöveggyűjtemény 41. old. Novum Kiadó 2009.

Heti tervek: Projekt: Adventi készülődés 1. hét Piros ruhás Mikulás 2009.november 30-december 4.
Hétfő

Játék, ráhangolódás

Kedd
Öltözzünk
A Mikulás háza-építés,
Mikulásnak!játék a bábbal
szerepjáték

Beszélgetés
környezetünkről

Szerda
Mikulásjáték-az
ajándékozás öröme

Csütörtök
Mi van a puttonyban?érzékelő játék

Péntek
Hogyan fogadjuk a
Mikulást? Út építése,
szék díszítése
Ma jön a hozzánk a
Mikulás

A jóságos Mikulás
Tele van a puttonyválogatás, tapintásos
játék

Matematikai
tapasztalatok
Rajzolás, mintázás,
barkácsolás

Az én Mikulásom- báb
készítése

Mese, vers

Sürgős levél

Mozgás

Kerítsük be a
rénszarvasokat!

Jön a mikulás

Fessünk csizmát!

Rajzolunk a Mikulásnak

Sürgős levél-báboznak
Jön a mikulás
az óvónénik

Jön a mikulás

Utánozzuk az
állatokat!
Hull a pelyhes
Télapó itt van

Énekes játékok, zene

Udvari játék

Futkározás a fák
között

Gondozás
Munka jellegű
tevékenység

Akadályok
kerülgetése,
egyensúlyozás

Zene-csendjáték

Hull a pelyhes
Miki, Miki, Mikulás

Labdázás-kosarazás,
kidobó

Fogójátékok

Időjárásnak megfelelő
Öltözködés helyes
sorrendjének rögzítése öltözködés

Festés utáni helyes
kézmosás, körömkefe
használata, kéztörlés

Levegőzés
feltételének
megteremtése

Friss levegő folyamatos
biztosítása
szellőztetéssel

Eszközök, játékok
helyrerakása

Festés utáneszközök
tisztítása, helyre
rakása

Környezetünk
tisztántartására
nevelés

Terem, szék díszítése

Ruhák, jelmezek
összehajtogatása

Heti tervek: Projekt: Adventi készülődés 2. hét Süssünk, süssünk valamit 2009. december 7-11.
Hétfő
Játék, ráhangolódás

Családjáték: ebéd
készítése a babáknak

Beszélgetés
környezetünkről

Kedd
Vendégvárás: jön a
nagymama

Szerda
Cukrászos játéklisztgyurma
süteményekkel

Csütörtök
Memóriajátékkülönböző formákkal

Péntek
Bevásárlás-társasjáték

Süssünk, mint a
nagyanyó
Szívecskék, csengők,
madárkákformaválogatás

Matematikai
tapasztalatok
Rajzolás, mintázás,
barkácsolás

Mézestészta
összeállítása

Mézestészta
szaggatása, sütése

Mézestészta díszítése
cukormázzal

Mese, vers

Vajaspánkó

Vajaspánkó

Weöres Sándor:
Csupa fehér

Mozgás

Különböző alakzatok,
térformák alakítása

Vajaspánkódramatizálás

Krumpliültetés-játék

Énekes játékok, zene

Süssünk, süssünk
valamit
Szita, szita

Zenevarázs

Udvari játék

Látogatás a
cukrászdába-séta

Gondozás
Munka jellegű
tevékenység

Weöres Sándor: Csupa
fehér

Szabadulj meg a
labdától!

Futás váltakozó
tempóban

Fogójátékok

Séta a Főtérre-Adventi
kuckó megtekintése

Higiéniás szabályok
Ruhaujj feltűrése,
betartása tésztagyúrás
helyes kézmosás
közben

Higiéniás szabályok
betartása díszítés
közben

Zsebkendő helyes
használata, alapos
kézmosás

Séta után cipő
letisztítása, lábtörlő
használata

Eszközök
előkészítése,
tisztítása, elrakása

Terem rendjének
visszaállítása

Környezettudatos
viselkedés kialakítása

Naposi munka
örömének megerősítése

Süteményszaggatók
előkészítése,
tisztítása, elrakása

Heti tervek: Projekt: Adventi készülődés 3. hét Világít a gyertya lángja 2009. 14-22.
Hétfő
Játék, ráhangolódás

Betlehemes játékhoz
jelmezek válogatása

Beszélgetés
környezetünkről

Kedd
Szerepek kiosztása,
történet eljátszása

Szerda
Ünnepi puzzlememória játék

Csütörtök
Ünnepi készülődés:
fűzérrel díszítjük a
galériát, babaszobát

Péntek
Betlehemes játék
eljátszása vendégek
előtt

Gyertyafényes ünnep
jő

Matematikai
tapasztalatok

Babák karácsonya

Rajzolás, mintázás,
barkácsolás

Gyertyaöntés, díszítés Szalvétából angyalka

Puzzle elkészítése

Fűzér készítése

Mese, vers

Kisded születettdramatizálás

Szűcs Imre:
Csillagszóró

Szűcs Imre:
Csillagszóró

Mozgás

Erdőkerülő játék

Kisded születettdramatizálás

Kisded születettdramatizálás

Erdőkerülő játékállatok utánzásával
Zenevarázs: festés
zenére

Énekes játékok, zene

Báránykának
Kirje, kirje, kisdedecske

Udvari játék

Futójátékok

Séta a Várkertbe

Labdajátékok

Rollerezzünk!

Esik a hó!
Játék a hóban

Gondozás

Figyelem felhívása a
biztonságos,
balesetmentes
munkára

Időjárásnak megfelelő
öltözködés

Kézmosás helyes
sorrendje

Tiszta környezet
megóvása

Időjárásnak megfelelő
öltözködés

Munka jellegű
tevékenység

Ruhák, jelmezek
hajtogatása, elrakása

Terem rendjének
visszaállítása

Udvari játékok,
eszközök elrakása

Terem rendezése,
díszítése

Udvarról bejövetelnél
csizmák letisztítása

Melléklet
Bevásárlás-társasjáték
Kellékek: 1 db játéktábla: a 20 mezőre különféle boltok képeit rajzoljuk /hús-,
pék-, zöldség-gyümölcs-, trafik-, élelmiszerbolt, a fennmaradó mezőkre utcai
jelenetek kerülnek.
5 db bevásárló lista /mindegyiken 5 db árucikk rajza/
20 db kis kártya /különböző árucikkek rajza/
1 db dobókocka
4 db bábu
A játék menete: A 20 db képet elhelyezzük a táblán. Minden gyermek választ egy
bevásárló listát, az azon lévő árukat kell összegyűjtenie a legrövidebb időn belül.
Lépés: egymás után, amennyit dob a dobókockával. A játék addig folytatódik,
amíg valaki össze nem gyűjti a listáján szereplő összes árut.

Kerítsük be a rénszarvasokat! – játék
A teremben szétszórva rénszarvasokat /gyermek, vagy játék lehet/ helyezünk el, a
gyermekeket azonos számú csoportokra bontjuk. Jelre kézfogással kerítsék be a
rénszarvasokat. Az a csapat győz, aki elsőnek keríti be őket.

Tele van a puttony-tapintásos játék
Különböző formájú, anyagú játékokat, tárgyakat gyűjtünk. Megnézzük a
gyermekekkel a formájukat, színüket, megtapogatjuk külsejüket. Beletesszük
őket egy Mikulászsákba, majd egyenként a gyerekek kitapogatnak egy játékot,
elmondják, mit éreznek a kezükkel, s találják ki, mit tartanak a kezükben.
Változatok: Meghatározott szempontok alapján gyűjtsenek játékokat /forma,
számosság/, tulajdonságok felsorolása alapján, stb.

Memóriajáték-különböző formákkal
A karácsonyi süteményszaggató formákat kis kártyákon körberajzoljuk /párban
legyenek/, ezeket díszítjük, színezzük. A kártyákat lefordítjuk, majd meg kell
találni a párokat /differenciálás: kevesebb, több kártyával/. Változatok: A két,
vagy több sorban lerakott kártyákat rövid ideig nézheti a gyermek, majd fordítsuk
le őket, s találja meg, melyik forma hol van.

Erdőkerülő játék
Különböző tárgyakat /fákat/ helyezünk el a teremben szétszórva, vagy kijelölt
alakzatban. Megadott jelre a kiindulási ponttól járással, futással, ugrálva,
négykézláb, stb. kerüljék meg a gyerekek a fákat. Változat: akadályokon /kidőlt
farönk felett, alatt, hídon át/ keresztül, állatok utánzásával kerüljék meg a fákat.

A projekt értékelése
Tapasztalatok
A feldolgozás időszaka: A Karácsonyt megelőző egy hónap
Gyűjtögetés:
Jelmezek, kiegészítők, színes terítők, maradék anyagok, madzag, magvak,
gyertyadarabok, színes papírok, szalvéták, süteményszaggató formák, nylon
zacskók, dobozok, szalagok, termések, koszorú alap, fenyőágak, fényképek,
könyvek, képeslapok, alapanyagok a lisztgyurmához, mézes tésztához.
Gondolatok:
• A Karácsonyi ünnepeket megelőző Adventi időszak a családok számára
egyet jelent a készülődés, a várakozás, az együttlétek örömével. Az óvoda
az itt felajánlott programokkal, tevékenységekkel, élményekkel erősítse
meg ezt az érzést.
• A gyerekek megismerkednek az Adventi időszak hagyományaival,
népszokásaival (Lucázás, gyertyagyújtás, Betlehemezés). Az ünnepvárás
hangulata, a közös tevékenységek jobban összekovácsolják baráti
kapcsolataikat, közösségüket.
• A családi szerepjátékokkal, vendégvárással, mézes sütésével az
összetartozás érzését erősítjük meg, beszélgetés során pedig fejlődjön
szókincsük, beszédkészségük, önbizalmuk, bővüljenek ismereteik.
• A játék során fejlődjenek a gyermekek erkölcsi tulajdonságai: együttérzés,
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség. A vendégségbe jövő
nagyszülővel szemben legyenek tisztelettudóak.
• A szabad játék közben rajzolhatnak, díszíthetnek, barkácsolhatnak, új
anyagokkal, technikákkal ismerkednek meg. Mindeközben fejlődjön
fantáziájuk, kézügyességük, figyelmük. Az elkészült bábokkal játszhatnak,
alkotásaikkal díszíthetik a csoportot. Örüljenek a közös sikereknek,
értékeljék egymás munkáját, vigyázzanak más alkotásaira.
• A maguk alkotta memória, társas, puzzle játékokkal szívesebben játszanak,
mert azt ők készítették. Mindeközben erősödjön szabálytudatuk, kitartásuk,
problémamegoldó képességük.
• Jó alkalom a szülők, nagyszülők bevonására a Betlehemi játék eljátszása: a
jelmezek elkészítésében, gyermekük felöltöztetésénél szívesen
segédkeznek. A mézes tészta elkészítésénél is kiváló segítség a nagyszülő.
• Az ajándékkészítés (gyertya) során érezzék át a tevékenység élményét, az
adás és kapás örömét.
• Szeretnénk, ha a csoportba járó gyermekek és szüleik egyaránt elfogadnák
az SNI gyermekeket (autista), mivel nekik még inkább érezniük kell a
feltétel nélküli elfogadást és szeretetet.

Tevékenységeink az Adventi készülődés projektben:
Játék:
• Az ünnepvárás megmozgatta a gyermekek fantáziáját, lelkesen készítették
a lisztgyurma süteményeket, vendégül látták egymást, anyukát, kistestvért.
A családi szerepjátékhoz maguk készítették, rendezték be a babaházat,
családi képekből puzzlet alkottak. A Mikulásnak beöltözés, ajándékozás
kedvenc játéktémájuk lett, szívesen építették meg a Mikulás házát,
díszítették útvonalát. Az igazi ünnep a betlehemes játék dramatizálása volt
(szülők, nagyszülők előtt), izgatottan, de bátran játszottak.

Környezetünk, matematikai tapasztalatok:
• Az Adventi időszak számos programot, élményt nyújtott a gyerekek
számára, sok alkalom nyílt meghitt beszélgetésre. Képeket, könyveket
gyűjtöttünk a családról, szerepjátékokban kipróbálhatták, milyen felnőttnek
lenni. Tapasztalhatták a mézes sütemény készítésének, díszítésének
folyamatát, közben számoltak, mértek, becsültek.
• A Mikulásjáték jó alkalmat nyújtott az összehasonlításra, válogatásra,
csoportosításra.

Rajzolás, mintázás, barkácsolás:
• Mire az ünnep elérkezett, gyönyörűvé varázsolták a gyermekek munkái a
termet (mézesek, füzérek, angyalok, csengők, stb.). Továbbra is sokat
rajzoltak, színeztek, festettek, de a legnagyobb és legszebb elfoglaltságot a
mézes formák készítése és díszítése jelentette. A gyertyacsöpögtetés is
érdekes tevékenységnek bizonyult, ahogy a rongybabák is.

Mese, vers:
• A meséket, verseket mindig is szívesen hallgatták a gyerekek, most az
ünnepvárás izgalma, a készülődés felfokozta hangulatukat. A
Mikulásvárást jól kiegészítette az óvó nénik bábozása, szívesen
dramatizálták a gyerekek is a meséket, verseket. A családi szerepjátékok
során szívesen mondogattak ringató, altató verseket. A Kisded született
mese eljátszása nagy öröm volt számukra, ahogy szüleiknek is.

Énekes játékok, zene:
• A napközbeni csendes zenehallgatás, kedvenc énekes játékaik, dalaik
énekelgetése tette teljessé az ünnepvárás hangulatát. A spontán mozgás
zenére jó játék volt nemcsak a lányok, de a fiúk számára is.

Szülők, kistestvérek bevonása:
• Meghívtuk a csoportba járó gyerekek kisebb testvéreit szülőket,
nagyszülőket. Nagyon élvezték, hogy vendégeket hívhattak, bevonhatták
tevékenységükbe, vendégül láthatták őket. A nagymamákkal közös mézes
sütemény készítése, szaggatása, sütése, díszítése nagy élmény volt a
gyerekek számára. A Kisded született mese eljátszása nagy öröm volt
számukra, ahogy szüleiknek is.

