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Bevezető 
 
 
Intézményünk rövid bemutatása: 
 
 A város legnagyobb oktatási intézménye a Varga Domokos ÁMK Általános Iskola. Az intézmény fenntartója  Kunszentmiklós Város 
Képviselőtestülete. 
Igazgatásilag a Varga Domokos Általános Művelődési Központhoz tartozik, úgy mint az óvoda. Az ÁMK igazgatója egyben az általános iskola 
és az óvoda igazgatását is ellátja.  
 
Bár a Művelődési Központ helyet ad az általános iskola felső tagozatának (5-8 osztályig), az alsóbb évfolyamok két külön épületben, egymástól 
távolabb helyezkednek el. A szervezési feladatokat továbbá az is nehezíti, hogy a városban három épület szolgál óvodaként, egymástól 
meglehetősen távol. 
 
Intézményünkben sok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. továbbá több a gyenge képességű, tanulásban akadályozott 
gyermek. 
A fenti adatok is jól mutatják, hogy iskolánknak/pedagógusainknak szüksége volt szemléletváltozásra, annak fejében, hogy ezek a gyerekek ne 
morzsolódjanak le. Az új tanulási/tanítási módszerekben bízva a jól bevált tapasztalatokat azzal ötvözve bízunk a további sikereinkben. 
  
Az intézmény személyi feltételei adottak. Az itt dolgozó pedagógusok magasan képzettek, közülük sokan több diplomával rendelkeznek. A 7 
évenkénti kötelező továbbképzés óraszámát sokan többszörösen teljesítik. Az utóbbi 4-5 évben alternatív pedagógiai és informatikai képzésekben 
vett részt a nevelőtestület jelentős része. 
Ezek közül a 2 legnagyobb a TÁMOP 3.1.3. és a HEFOP 3.1.4. pályázatok által szervezett kompetencia alapú oktatással kapcsolatos 
továbbképzések. 
 
 



Az alkalmazott kompetencia alapú programcsomagok: 
• Szövegértés-szövegalkotás 
• Matematika 
• Szociális- és életvitel 
• Idegen nyelvi 
• Nem szakrendszerű oktatás 

 
A kompetencia alapú oktatás lényeges különbsége az eddig alkalmazott módszerekkel szemben az, hogy nagy hangsúlyt fektet a tapasztalásra, a 
kézzel fogható dolgok, tudás kialakítására, megtapasztalására. A gyerekeket nem a felesleges tudás elsajátítására motiválja, hanem a természetes 
gyermeki kíváncsiság kielégítésére,a mindennapi életben használt tudást,képességet,készségeket emeli ki. Véleményem szerint a módszerre a 
gyerekek nagyon könnyen, gyorsan „ráéreznek”, a pedagógus feladata pedig az, hogy ezt a folyamatot segítse, támogassa. 

 
A „Karácsony projekt” 
  
A témahét célját három szinten határoztuk meg,  

1. Óvodáskorú,  
2. Alsó tagozatos   
3. Felső tagozatos tanulók számára. 

 Mivel a résztvevő gyerekek életkora igen eltérő ezért egy kissé más-más megvilágításba került a karácsonyi projekt attól függően, hogy 
óvodások vagy iskolások dolgozták fel. 
Az alsó tagozaton különböző hagyományokat ápolunk, amelyek jól beleillenek a karácsony projekt céljaiba. Ezek közül szeretnék néhányat 
bemutatni röviden, képekkel. 
 

 
 



Iskolai/óvodai Mikulás: 
 
A 2009-es esztendőben december 7-én látogatott el iskolánkba a Mikulás. A gyerekeknek egy társulat meseelőadással kedveskedett az ÁMK 
nagyszínpadán, míg a termekben a télapó kiosztotta a jól megérdemelt ajándékokat. A szülők és iskolánk dolgozóit segédkeztek az 
előkészületekben, illetve a Diák Önkormányzat tagjai is segítséget nyújtottak. 
 
 
 

     Délutáni kézműves foglalkozás: 
 
Az alsós épületek tanítói/pedagógusai délutáni kézműves foglalkozás szerveztek, amelyen minden tanuló részt vehetett. minden tanteremben 

más-más ajándékot készíthettek a gyerekek, karácsonyi ajándék gyanánt. A  tantermek ajtóira kifüggesztett jelentkezési lapokon a tanulók már jó 

előre felírhatták melyik foglalkozáson/foglalkozásokon szertnének résztvenni.A mézeskalácssütés és díszítés éppoly kelendő volt, mint a 

képeslapkészítés,a száraztészta figuraragasztás,hajtogatás,vagy a fenyőfadísz készítés.A termekből kiszűrődő zene, illat és jókedv, mindenki 

szívében karácsonyi hangulatot teremtett. Az elkészült műveket aztán természetesen mindenki hazavihette, de a program végén a szülők is 

bejöhettek iskolánkba megcsodálni gyermekük műveit. 
 
 
Nyugdíjas pedagógusok karácsonyi ajándékának készítése: 

 

Iskolánkban szintén már hagyomány, hogy az intézményünkben valaha tanító pedagógusoknak apró karácsonyi ajándékot készítünk. Az ideén 

egy asztali gyertyatartóra esett a választásunk, amelynek elkészítéséhez szülői segítséget kértünk. Már az előkészületekben és az alapanyagok 

beszerzésében is sokat segítettek iskolánk tanulói és azoknak szülei.(Fakorongok vágása, borostyánlevél gyűjtése, termések gyűjtése.). A 70 

darab dísz elkészítése jó hangulatú délután keretei között telt, ahol pedagógusok és szülők együtt használták kreativitásukat és kézügyességüket. 

Így nem csak mutatós meglepetést készítettünk, hanem szem előtt tartottuk azt is, hogy ajándékunk természetes anyagokból készüljön. 



 

 

Hitoktatók karácsonyi előadása: 

Városunkban református gimnázium is működik, innen járnak intézményünkbe a hitoktatók órát tartani. Megkértük őket, hogy tanulóinknak 

tartsanak egy játékos bemutatót,a hit szemszögéből/megvilágításából miről is szól a karácsony ünnepe.A két tanító szívesen vállalt a feladatot és 

gitárral, bábokkal felszerelkezve érkeztek a foglalkozásra.A gyerekek pedig az előadás után új élményekkel gazdagodva léphettek ki az iskolai 

tornaszobából.  

 
Karácsonyi előadás: 
 
Szintén már hagyomány iskolánkban, hogy a második évfolyamos tanulók nagy feladatot kapnak. Fel kell készülniük egy előadásra, amelyet 

nem csak társaik és tanítóik tekintenek meg, hanem iskolánk volt pedagógusai, a szülők és városunk polgárai is. Minden évben más-más 

színvonalasabbnál színvonalasabb előadásokban gyönyörködhetünk. Nem csak a tanítók/osztályfőnökök kreativitása miatt olyan nagy sikerűek 

ezek az esték, hanem a szülői segítség és a gyerekek ügyessége is hozzájárul a sikerhez. az idei évben igazán színes volt a paletta.A 

mesedramatizáláson át a táncon és a szavaláson át még egy közös énekkel is megleptek minket, szüleiket és nézőiket a gyerekek. Itt kerültek 

kiosztásra a nyugdíjas pedagógusok ajándékai is. A szülők nem csak a háttérmunkákat vállalták magukra, hanem a díszletek, jelmezek 

elkészítésében is nagy szerepet vállaltak. 
 
 
 
Természetesen a fent említett hagyományok csak kis részei annak az egésznek, amit iskolánk a projekt négy hete alatt véghezvitt. Hiszen ezek 

közben a tantermekben folytak a karácsonyi projektek tanórákon, szabadidős tevékenységeken. mindenki megtalálta a saját kedvenc témáját, 

mozzanatát, amit szívesen, hitelesen adott át, kínált fel az osztályának feldolgozásra. Szerintem egy igazán színes, élményekben és tudásban 

gazdag iskolai projektet hajtottunk végre. 



 
 

KARÁCSONYI PROJEKT 
/4 HÉT/ 

 
 

BEVEZETŐ 
 
 
 
 

A magyar óvodaügy a közoktatás nagy halmazán belül világviszonylatban is és hazai viszonylatban is gyermekközpontú volt, így tehát a ma óvodapedagógiájának gyakorlata 

is komoly hagyományokon nyugszik. Ez akkor is igaz, ha ma új, eddig még nem ismert kihívásokkal kell megküzdenünk. 

 

 

Programunk 

 

Óvodánk olyan gyermekközpontú intézmény, amely a családdal  való együttműködést erősíti, amely figyelembe veszi a gyerek képességeit, amely toleráns a 

„másággal” stb. 

Élmény gazdag mindennapok megteremtésével elérhető közelségbe visszük gyermekeinket az őket körülvevő gazdag világba és megismertetjük a néphagyományokkal és 

annak ápolásával. 

A gyerekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységeket biztosítunk, amely során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához. 

Fejlesztésük elsődleges színtere a játék. 

 

 

 

 



Kapcsolataink 

 

Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, elengedhetetlen az összhangban történő nevelés. Kapcsolattartásunk sok színtéren zajlik: családlátogatás, 

értekezletek, nyílt napok, szabadidős programok, munkadélutánok, közös ünneplések ( Mikulásvárás, Adventi közös készülődés, Farsang, Anyák napja, Gyereknap ), bál, 

színházlátogatás, kirándulások. 

 

Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola megismerje azt a szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük és 

fejlesztjük, hogy a környezetükben jól eligazodjanak, együttműködőek, kapcsolatteremtőek legyenek és legyenek képesek az iskolai tanulmányok megkezdésére. Fontosnak 

tartjuk, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. Ennek érdekében folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó kapcsolatra törekszünk: szakmai 

tanácskozások, előadások, nyílt napok, kölcsönös intézménylátogatások, ünnepek, rendezvények. 

 

 

Ünnepeink 

 

Adventi közös készülődés, Mikulás várás, Karácsony, Farsang, Március 15-e, Anyák napja, Gyereknap, Búcsúzó, Név-és születésnapok.  Ezek a napok többnyire nyílt napok. 

Közösen ünnepeljük szülőkkel vagy/és az iskolával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADVENT 

 

Az Advent egyszerre szép és egy felfokozott időszak. Előttünk a Karácsony, amit már nagyon várunk, és sokszor azt sem tudjuk hol áll a fejünk a feltornyosult tennivalók 

miatt. Ezért különösen fontos, hogy megálljunk egy kicsit és többet foglalkozzunk a családunkkal, szeretteinkkel, környezetünkkel. 

 

Az adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza. Az advent Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való 

felkészülés időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki felkészülés ideje. 

Négy hétig tart, a december 25. előtti negyedik vasárnappal kezdődik ebben az évben november 29-én kezdődik). 

 

Adventi koszorú 

Advent jelképe az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyőgallyakból fonnak, a ráhelyezett négy gyertya közül minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg. ( A szokás a 

XIX. Században jött divatba, de gyökerei még a pogány korba nyúlnak vissza. Az első, kocsikerék nagyságú adventi koszorún még 24 gyertya állt, s minden hétköznap egy 

fehéret, minden vasárnap egy pirosat gyújtottak meg.) A négy gyertya a világosságot jelképezi, amely Jézus születése révén szétárad a Földön, egyben a hitet, a reményt, a 

szeretetet és az örömöt szimbolizálják. Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást reprezentálja- 

 

Adventi naptár 

Az adventi naptárak fából vagy papírból készült kis dobozokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból, vagy préselt ajtócskák mögött kis csokoládé meglepetések várják a 

gyermekeket. Mindig 24 ajtócska, zacskó vagy csomagocska van a naptárban, hogy december minden napjára jusson egy ajándék szentestéig- 

Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: „Hányat kell még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska?”. 

Egy nap fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia minden nap lecsippenthetett egyet. 

 

Karácsonyfa 

A karácsony elképzelhetetlen karácsonyfa nélkül. Magyarországon csak a múlt század második felében kezdett elterjedni ez a szokás a bécsi udvar ösztönzésére. Először csak 

nemesi családoknál, később a módosabb polgároknál is elterjedt. Sokaknál csak 1945 után honosodott meg a fenyőfa-állítás. A karácsonyfadísz korábban alma, dió, házilag 

készített sütemények, mézeskalács volt. Az 1880-as években jelent meg az üvegdísz. 

 



NÉPSZOKÁSAINK 

 

Borbála 

 

Ünnepe december 4. Védőszentje bányászoknak, tüzéreknek, váraknak. 

Hajdan a lányok pártfogójuknak tekintették, ezen a napon cseresznyefa ágat vízbe tették, az ha Karácsonyra kivirágzott, az házasságot jelentett. 

Délnyugat Magyarországon e napon tilos volt mindenféle női munka. Egyes helyeken a férfi vendég nem volt szívesen látott, mert elvitte a ház szerencséjét. 

 

Miklós 

 

Ünnepe december 6. Szent Miklós püspök emléknapja. 

Szent Miklós püspök a 4. században élt a kisázsiai Myrában. Segítette a szegényeket, nincsteleneket. A legenda szerint egyszer egy nyitott ablakon dobott be aranyakat három 

hajadonnak, kik ezáltal tisztességgel férjhez mehettek. 

Innen ered a szokás, hogy gyermekek mai napig kiteszik az ablakokba kitisztított cipőiket, s várják a jóságos Mikulás bácsit, aki piros ruhába öltözve, fején püspök süveggel, 

hátán puttonnyal járja az országot-világot, megajándékozza a „jó gyerekeket”. 

 

Luca 

 

Ünnepe december 13, az év legrövidebb napja. 

Lucia egy katolikus szent volt, a vakok, szemfájósok, menyasszonyok védőszentje. Ehhez a naphoz számos hiedelem és népszokás kapcsolódik. 

- a magyar néphagyományban inkább gonosznak, boszorkányosnak ismerjük. Luca napján a boszorkányok, bűbájosok, rontó lények szabadon tevékenykedtek. Megrontották 

az embereket, állatokat, azaz betegséget, bajt, bosszúságot okoztak. A rontás ellen fokhagymával lehetett védekezni. 

- a férfiak ezen a napon kezdték faragni a Luca-székét, melyet Karácsonyra kellett elkészíteni úgy, hogy minden nap csupán egy-egy műveletet lehetett rajta elvégezni. Innen 

ered: „Sokáig készül, mint a Luca széke.” Karácsonyeste aztán elvitték a templomba éjféli misére, készítője ráállva megláthatta kik a falu boszorkányai. 

- e napon a fonóban mulatságot tartottak, ott volt a falu fiatalsága; ettek-ittak, mulattak, sötétedéskor fehér lepedőbe, kormos arccal mentek a fiúk a lányokat riogatni 

- a kisfiúk „Lucázni” jártak, házakhoz betérve tréfás köszöntőket mondtak, amiért diót, almát, néhány fillért, kalácsot, kolbászt, tojást, aszalt szilvát kaptak- 



- Jóslások: 1. időjóslás- a Karácsonyig eltelt 12 nap a 12 hónapot jelölte. Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a neki megfelelő nap a tizenkettőből. 2. Luca pogácsa – hogy 

sok pénzük legyen a következő évben, pogácsát sütöttek, s bele pénzt raktak. Aki kihúzta a pénzzel töltött pogácsát, annak azt mondták, egész évben nagy szerencséje és sok 

pénze lesz. 3. Férj- 12 papírra 12 fiúnevet írtak, naponta egyet a tűzbe dobtak, s az utolsónak maradó lesz a férj neve. 4. Gombócfőzés- gombócba gyúrt papírdarabra, melyre 

egy-egy fiúnevet írtak kifőzték. Amelyik legelőbb jött a víz tetejére, azt kimerték, s megnézték milyen nevű lesz a férjük. 

- Luca-búza. Az asszonyok lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében. Ha Karácsonyra kizöldültek, akkor jó termés ígérkezett a következő 

esztendőben. 

 

Karácsony 

 

Az egész világ számára a béke, a szeretet ünnepe. Jézus születésének napja. 

Míg az advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. 

- Kántálás: karácsonyi énekes, verses köszöntő. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. 

- Betlehemezés: Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék, dramatikus játék. Szent énekekkel, párbeszédekkel elevenítik fel Jézus 

születésének eseményeit. 

 

Óvodánkban az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát. Nevelőmunkánk fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, a hozzá 

kötődő hagyományok, szokások felelevenítése. Az ünnepek, a szokások keretet adnak munkánknak. A gyermekek megszokják, hogy a jeles napok ismétlődnek és hogy 

mindennek megvan a maga ideje. A várakozás, a készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket, belső tartást ad, s ez által teljesedik ki gyermekeink személyisége. 

 

Feladatunknak tartjuk lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek összegyűjtését, megőrzését és továbbadását a jövő számára. Arra törekszünk, hogy a 

hagyományokon keresztül szorosabb, mélyebb kapcsolat alakuljon ki a családokkal, szülőkkel. 

 

Mivel életmódunk stresszel telített, különösen fontosnak tartottuk, hogy alaposabban átgondoljuk az Adventi időszakot, e négy hetet, s a lehető legtöbb élményt nyújtani a 

gyerekeknek, családoknak a közös készülődéssel, a közös programokkal: 

 

 



Ezt idén projekt formájában valósítjuk meg, mely november 25-tól december 22-ig tart. Sikerességéhez sok színes programot tervezünk: 

- Ajándék Mikulás mese előadás az ÁMK szervezésében 

- Krampuszfészek megtekintése Kecskeméten a Ciróka Bábszínházban 

- Karácsonyi történet – bábelőadás a Palánta Alapítvány előadásában 

- Közös díszítés, készülődés (munkadélutánok), ajándékkészítés a szülőkkel 

- Általános iskolásokkal közös készülődés 

- Könyvtárlátogatás 

- Öregek otthonában adott gyermekműsor 

- Iskolások karácsonyi műsorának megtekintése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt vázlata 

 
Projekt címe: KARÁCSONYI PROJEKT  

A projekt megvalósítása:4 hetes projekt 

A projekt célja: Szorosabb együttműködés a családokkal és az iskolásokkal az adventi négy hét során, hagyományteremtés. A régi népi hagyományok éltetése. 

Fejlesztendő kompetenciák: irodalmi- anyanyelvi, külső világ tevékeny megismerése,  

                          matematika, ének-zene, vizuális nevelés 

 

BEVEZETÉSI TERV: 

 

A cél eléréséhez vezető feladatok   

illetve cselekvési sor                             

Résztémák kijelölése: 

- Adventi készülődés a szülőkkel.  

- Együtttevékenykedés az iskolásokkal. 

- Adventi koszorú és naptár készítése. 

- Mikulásvárás versekkel, énekekkel. 

- Mese előadások megnézése. 

- Luca napi hagyományok felelevenítése, átélése- Lucázás 

- Karácsonyi készülődések: 

      Mézeskalácssütés, ajándékkészítés, 

- Iskolások Karácsonyi műsorának megnézése. 

- Óvodai Karácsonyi ünnepség megtartása. 

A szükséges erőforrások Személyi Óvónők: Kaiberné Muhl Beatrix 

               Fekete Sándorné 

               Szántainé Szilasi Éva 

               Csákai Lászlóné 

               Némethné Csorba Margit 



               

Segítő dajkák: Ruszkovics Lászlóné 

                        Márkus Gáborné 

                        Szombati Jánosné 

Szülők,tanítónők, iskolások, 

 Tárgyi - Adventi készülődéshez: koszorúalapok, gyertyák, 

örökzöldek, szalagok, drótok, fogók 

- Az iskolásokkal való együtttevékenykedéshez: 

gyurma, gyertyák, szalagok, színes lapok, gyöngyök, 

ragasztó, festék, ecsetek, gipsz 

- Mikulásvárás hete: cd, laptop, Mikulászsák, 

Mikulásputtony, hang- és formafelismeréshez különböző 

tárgyak, papírok, festék, ecset, ragasztó 

-Luca hete: karton, hurkapálca, Luca napi 

hagyományokhoz- búza, edények, hagyma, Lucázáshoz 

jelmezek 

- Karácsonyváráshoz: mézeskalácssütés alapanyagai ,  

  ajándékkészítéshez: gyékény, rafia, mandarin, 

szegfűszeg, gyertya, csomagoló, 

 pásztorjáték jelmezei 

Időtartam 2009. november 25.- december 22.-ig 

Határidő 2009. december 22. 

Résztvevők köre 2 nagycsoport:24fő, 27fő; vegyes csoport:15fő 



Az elvárt eredmény (sikerkritérium) Közvetlenebb kapcsolat a szülőkkel, az iskolásokkal. 

Pozitív érzelmi viszonyulás hagyományainkhoz. 

 

Az eredmény mérési , értékelési módja Beszélgessenek szűkebb környezetükben /család, társaik/  

élményeikről. 

Élményrajzok, tablók készítése. 

 

Felelős Óvónők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 KARÁCSONYI PROJEKT 

Téma    Adventi koszorú és naptár készítése 

 
A tevékenység 
célja 

 

-  Az Adventről, annak ünnepeiről, hagyományairól szerezzenek ismereteket 

-  Érzelmi nevelés fejlesztése együtténekléssel, együttjátszással, közös 

tevékenységekkel (koszorú, naptárkészítés) 

     A téma feldolgozása során ismerjenek meg új, Adventtel kapcsolatos 

kifejezéseket 



 
A tevékenység 
feladata 

 

-  Tudják megnevezni az Advent ünnepeit, valamint ismerjék a szimbólumokat 

-    Tudatosítani a gyertyagyújtás (tűzgyújtás) szabályait 

-   Idézzék fel élményeiket a karácsonyi készülődéssel kapcsolatban 

-  Válogatás, számlálás, mértani formák felismerése, mennyiségek összemérése 

 
Ajánlott megelőző 
tevékenység 

 

-   Koszorú, gyertyák, szalagok beszerzése 

-   Kis zsákocskák készítése 

-   Levelek préselése, termések gyűjtése, gyümölcsaszalás 

-   Könyvtárlátogatás – Adventi néphagyományokról, Karácsonyról szóló könyvek 

kölcsönzése 

-   Különböző mértani formák megismerése 

 
Eszközök 

 

-   Könyvtárból kölcsönzött könyvek Karácsonyról 

-   Koszorú, gyertyák, szalagok 

-   Préselt levelek, termések, olló, színes papír, ragasztó, fűrészpor, faforgács, 

sablonok 

-   Furulya. Karácsonyi zene 

 
Szervezeti keretek 
 

 

Csoportos és mikrocsoport 

 
Munkaformák 

Csoportos és mikrocsoportos 

 
      KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
 
Értelmi képességek 

 

- Az osztályozás műveletének gyakorlása a szalagok hosszúság, a gyertyák szín és 



forma szerinti csoportosításával 

- A periodikusság, a sorrendiség érzékeltetése a hagyományok, ünnepek 

ismétlődésének felidézésével, képek nézegetése során 

- Az összehasonlítás képességének fejlesztése, a hasonlóságok és különbözőségek 

felismerése 

 

- Az Advent fogalmának értelmezése, a koszorú és naptár jelentősége 

- A produktív képzelet fejlesztése koszorú elkészítésével 

- Az analizáló képesség fejlesztése egy önállóan kiválasztott koszorú 

jellemzésével 

 
Szociális képességek 

 

- Együttműködés és alkalmazkodás gyakorlása, a közös karácsonyi előkészületek 

átélésével 

 

- Egymás türelmes meghallgatása. 

 
Kommunikációs 
(verbális, nonver- 
bális) képességek 

 

-A kifejezőkészség fejlesztése az új kifejezések használatával 

 

-Egyszerű és összetett mondatok alkotása a karácsonyi emlékezés, beszélgetés 

során 

 

-A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése könyvekben látottak megfogalmazásával. 

 
Testi képességek 

 

-A finommotorikus képességek fejlesztése a vágás és a koszorúformázás során 

- Síkfelületen való tájékozódás gyakorlása, szem-kéz koordináció fejlesztése 

szórással 



Vázlat 
 

 
- A könyvtárból kölcsönzött, és otthonról hozott könyvek, fényképek 

nézegetése, a Karácsonyi emlékek felidézése 

- Advent értelmezése (várakozás). Az Advent ünnepei, hagyományai, 

szimbólumai, kezdete, vége és időtartama 

- Advent kezdet András naphoz (disznóvágás, disznótorok kezdete) 

legközelebb eső vasárnap 

- Az Adventi koszorú. Mire emlékeztet bennünket, eredete, hogyan készülhet 

- Az Adventi naptár. Eredete, milyen fajtái vannak 

- Gyümölcsök válogatása, darabolása, aszalása, szárítása - díszítéshez 

-Gyertyák válogatás, számlálás, mértani formák felismerése. Válogatásuk 

hosszúság szerint, rendezett sor (csökkenő, növekvő), elrontott sor 

- Szalagok válogatása, összemérése hosszúság szerint 

- Termések válogatása forma szerint 

-A szülők által varrt zsákocskák válogatása színek szerint, számlálás, több-

kevesebb, majd sorba rendezésük növekvő számsorba – felhelyezésük kis 

szegecskékre – naptár készítése 

- Közös Adventi koszorú készítése, a gyerekek által kiválasztott 

hozzávalókból – karácsonyi zene hallgatása közben (érzelmi ráhangolás) 

-Minden gyerek saját Adventi koszorút készíthet (vegyes technikával: vágás, 

ragasztás, nyomdázás szivaccsal).  

Koszorú alap: nyomdázással, különböző durvaságú fűrészpor, ill. préselt 

levelek ragasztásával 

Gyertya (4 db): egyéni terv vagy sablon segítségével színes papírból; 

gyertyaláng: színes papírból vagy préselt levél 

Díszek: színes préselt levelek, aszalt gyümölcsök, termések  



Közben már ismert karácsonyi dalok ismétlése 

Az elkészült koszorúk összehasonlítása: azonosságok (kör forma, 4 
gyertya, díszek vannak rajta), különbözőségek ( szín, felhasznált anyagok 
stb. 

 

KARÁCSONYI PROJEKT 

 
Téma 

 
Mikulásvárás 

 
A tevékenység célja 

      

      -     Az örömteli várakozással pozitív érzelmek átélése. 

      -     A közösségi érzés megerősítése az együtttevékenykedés    

             során. 

      -     A népi hagyomány tovább éltetése a gyerekekben. 

 
A tevékenység feladata 

       

      -     Érzelmi nevelés az ünnepi készülődéssel 

-     Közösségi nevelés a heti együttes, tevékeny várakozás   

      során. 

-     Beszédkészség fejlesztése az élmények elmondásával.  

-     Szókincs-, és ismeretbővítés a különböző történetek, versek          

       megismerése révén. 

 

 
Megelőző tevékenység 

 
Könyvek nézegetése 



 
Eszközök 

 
CD, laptop, Mikulás zsák, különböző tárgyak a hangfelismeréshez, rajzlapok, 

ceruzák 

 
Szervezeti keretek 

 
Csoport 

 
Munkaformák 

 
Mikrocsoportos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vázlat 

 
-    Ünnepi cd hallgatása – Mikulás énekek (érzelmi     

      ráhangolódás) 

-    Rajzok készítése a Mikulás bácsinak. 

-    Laptopról képes-zenés összeállítás megnézése 

-    Mikulás énekek éneklése: 

-     Télapó itt van 

      -     Pattanj pajtás 

-    Mikulás zsákból hangfelismerés: 

-      üveg, porcelán, fa, fém 

      -      hangszerek 

-    CD hallgatása 

-    Mikulástörténet : 

                 Találkozás a Mikulással 

      -    Csengőszóval begördül a Mikulás kocsija az óvoda  

           udvarára. 

     -     Meglátogatja a csoportokat.  

     -     Énekkel és versekkel fogadjuk: 

                  Télapó itt van… 

                  Gazdag Erzsi: Megjött a Télapó 

                  Czeglédi Gabriella: Jön a Mikulás 

                  Pattanj pajtás… 

     -     Átadja az ajándékokat. 

     -     Megajándékozzuk rajzainkkal. 

     -     Énekszóval búcsúztatjuk: 

                  Hull a pelyhes… 



KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 
Értelmi képességek 

 

-    Ismeretbővítés a képeskönyvek nézegetése, a történetek      

     hallgatása közben. 

-    Auditív  észlelés fejlesztése a zörejhangok, hangszerek    

     felismerésével. 

-    Vizuális képzelet fejlesztése a rajzolás során. 

-    Emlékezet fejlesztése a tavalyi Mikulás ünnep     

     felelevenítésével. 

 

 
Szociális képességek 

 

-    A várakozás örömének közös átélése, pozitív érzelmek     

     megélése. 

-    Az együttünnepléssel közösségi érzések formálása. 

      -    Türelmes, kivárásra képes magatartás alakítása. 

 



 
Kommunikációs  
( verbális, 
nonverbális) képességek 

 

 -   Szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése a történet, a           

     versek és az élmények elmondása által. 

      -    „Mit rajzoltál?” - kifejezőkészség fejlesztése a rajzok       

            nézegetése közben. 

 

 
Testi képességek 

 

-    Szem- kéz koordináció fejlesztése. 

-    Finom motorikus képességek fejlesztése. 

-    Nagymozgások fejlesztése. 

 

 

 

 

KARÁCSONYI PROJEKT 

 
Téma 

 
  Lucázás 



 
A tevékenység célja 

 

-  A Luca napi népi hagyomány megismertetésével a hagyományismeret bővítése, 

fejlesztése. 

-  A közös játékkal a közösségi érzés, az összetartozás érzésének elmélyítése. 

-  Megbecsüléssel, szeretettel fogadják a régi hagyományokat, népi kincseinket. 

 
A tevékenység feladata 

 

-  Szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése. 

-  A szerepvállalási kedv növelése. 

-  Szerezzenek ismereteket a népi hagyományokról, játék közben érezzék át a 

hangulatát.  

-  A képzelet, fantázia, a koncentráció fejlesztése a játék során. 

 

 
Megelőző tevékenység 

 

Beszélgetés Lucához kapcsolódó hagyományokról könyvek nézegetése közben, 

laptopról bemutató megtekintése. 

 

 
Eszközök 

 

Fiúk: Fehér lepedők, kalapok, tarisznyák, farönkök, botok, „tűzifa” 

Lányok: Kötények, kendők, tál, lisztgyurma 

 



 
Szervezeti keretek 

 

Csoport 

 
Munkaformák 

 

Mikrocsoportos /lányok- fiúk/ 



 
Vázlat 

 
Fiúk és lányok külön játszanak. 
 

1.   A fiúk hozzáfognak a lucaszék elkészítéséhez./hungarocell, hurkapálca, 

parafalap/ 

2.   A lányok alszanak, az édesanyjuk ébrezgeti őket. A szobában hideg van, a 

lányok fáznak. 

Anya: Be kéne, gyújtani hozom a fát. 

Lányok: Nem lehet, hisz ma luca napja van, ilyenkor a lányok nem dolgozhatnak. 

Segítségül hívják a fiúkat. 

- Tűzet viszek, lángot viszek.ÉNÓ 

- Ácsorogjunk, bácsorogjunkÉNÓ 

      3.   Melegednek, majd a fiúk elmennek Lucázni. 

Anya: Főzök ebédet, addig hímezzetek. 

Lányok: Nem lehet, mert Luca összevarrja a tyúkok tojóját, és nem lesz tojás. 

Szőjünk, fonjunk, ne tétlenkedjünk. 

Lányok: Ezt sem szabad, mert Luca összegubancolja a fonalunkat. 

      4.   A lányok tanakodnak, mit csináljanak. 

Anya: Gombócot Főzzetek, megtudjátok a vőlegényetek nevét. 

Minden gombócba egy-egy fiúnak a jelét teszik. 

- Kiugrott a gombóc a fazékból ÉNÓ  

Míg főnek a gombócok, körjátékoznak. 

-     Koszorú, koszorú…ÉNÓ 

-     Zöld paradicsom…ÉNÓ 

A fiúk a szomszédos csoportokban lucáznak ezalatt. 

      5.   Visszaérkeznek, bekopognak: 

-     Szabad-e lucázni? 



Lányok:- Nem. 

Fiúk: - Fonódjon be a kendtek tyúkjának a feneke! 

 Újból kopognak: 

-     Szabad-e lucázni? 

Lányok: - Igen. 

 

Fiúk bevonulnak: - Luca, Luca kity-koty… 

Leülnek a farönkökre és jókívánságokat mondanak: 

-     Akkora kolbászuk legyen, mint a kerítés! 

-     Tyúkjok, lúdjok annyit tojjon, mint a patakban a kövecs! 

      -     Disznójukon akkora szalonna legyen, mint az ajtófélfa! 

-     Csikózzon meg a lovuk, malacozzon meg a disznójuk! 

-     A kertjükben akkora répa nőjön, hogy tízen se tudják kihúzni! 

-     Luca, Luca kity- koty üljön meg a tyúkjok! 

-     A lányoknak akkora cicijük nőjön, mint a bugyigás korsó! 

-Luca Luca kity- koty…/utolsó versszak/ 

A lányok megkínálják őket pogácsával. 

A fiúk átadják a Luca búzát kis vászonzacskóban. 

Elmesélik, hogy elkezdték készíteni a Lucaszéket, amely 13 napig 13 fából 

készül.    Aki karácsony éjszaka rááll a templomban, meglátja, hogy, ki a 

boszorkány. 

A lányok visítva elszaladnak. 

A fiúk énekkel csalogatják vissza őket: 

 - Lányok ülnek a toronyban…ÉNÓ 

Visszajönnek, és elmesélik, hogy gombócot főztek a fiúk jeleivel és mindenki 

kihúzta a fiúpárját. 



Párba állnak, és eljátsszák a Szőjünk, fonjunk.. kezdetű éneket.  

 



 
 

        KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 
Értelmi képességek 

     

      -      Ismeretek bővítése, elmélyítése a Lucázás     

             megismertetésével. 

      -      Produktív képzelet, fantázia fejlesztése a játék során. 

      -      Emlékezet, megfigyelőképesség fejlesztése a szerepek      

             eljátszásával.  

      -      Humorérzék fejlesztése a Luca napi rigmusokkal. 

 
Szociális képességek 

 

-     A szerepvállalási kedv növelése. 

-     Az együttjátszás képességének fejlesztése. 

-     A türelem, a kivárás képességének fejlesztése a játék során. 

 

 
Kommunikációs 
(verbális 
nonverbális) képességek 

 

-     Aktív és passzív szókincsbővítés, a régies kifejezések      

       megértése, „lefordítása”. 

-     Beszédértés fejlesztése. 

-     Kifejezőkészség fejlesztése. 

 



 
Testi képességek 

  

    -     Összehangolt mozgás fejlesztése az együttjátszás során. 

    -     Finommozgások fejlesztése./gombóckészítés, Lucaszék         

           készítése/ 

 
 

 
 
 

 
KARÁCSONYI PROJEKT 

 
 
Téma: 
 

 

- Karácsonyi ünnepség nyílt nap keretében 

- Pásztorjáték előadása 

 
 
A tevékenység célja: 
 

- A karácsonyi hangulat megteremtése, hagyományok 

- Értelmi képességek fejlesztése, dramatizálással  

- A pásztorjáték élményszerű bemutatása, hangulatának érzékeltetése. 

- Pásztorjáték, azaz Jézus születésének dramatikus bemutatása 

 

 
A tevékenység 
feladata: 
 

- Az együtt ünneplés, ajándékozás, családi összetartozás fontosságának megértése, átélés 

- Érzelmi nevelés, valamint az emlékezet, képzelet, a figyelem fejlesztése a pásztorjáték 

dramatizálásával 

- Szereplési vágy felkeltése,  

- Pontos, érthető szövegmondásra törekvés 

- Pásztorjáték szövegének megértése, átélése 



- Szép tiszta éneklésre való törekvés 

- Az éneklés során az egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése 

 
 
Ajánlott előző  
tevékenység: 
 

 

Karácsonyról könyvek nézegetése, hagyományok megbeszélése. 

 Öko ajándék készítése, csomagolása..  

 
Eszközök 
 

 
Karácsonyi könyvek, pásztorjátékhoz jelmezek, fejdíszek, ritmus hangszerek 

 
Szervezeti keretek: 
 

 
Csoportos 

 
Munkaformák: 
 

 
Csoportos, heterogén 

 
 
 
 
Vázlat: 
 

-  A karácsonyi ünnepkör kezdete András napját követő vasárnapon veszi kezdetét, 

november végére, december elejére esik, neve advent, mely az eljövetelt, az Úrra való 

várakozást jelenti. Ilyenkor adventi koszorút szoktak készíteni, amelyet négy szál 

gyertya díszít. Ezeket egymás után a négy adventi vasárnap folyamán gyújtunk meg. Mi 

az óvodában a vasárnapokat követő hétfőn gyújtottuk meg az adventi koszorún lévő 

gyertyákat. A negyedik gyertyát az óvodai karácsonyi ünnepségen gyújtottuk meg. 

Minden gyertyagyújtásnál elénekeltük az „Ég a gyertya ég..”- című dal  versszakait. A 

dalból annyi versszakot énekeltünk, ahány gyertya égett az adventi koszorún. 

-  A karácsony a keresztények egyik legszebb, legbensőségesebb ünnepe, 

az öröm, a szeretet, a várakozás ünnepe, ekkor ünneplik Jézus születése 

napját.  



Karácsonyfa díszítése a csoportban. 

Karácsonyi  asztal elkészítése, megterítése, asztali díszek készítése  

Karácsonykor piros terítő került az asztalra, a piros az öröm színe. 
Betlehemezés 

A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerűbb, 

többszereplős, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. 

Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor a 

pásztorok vagy a "három királyok" ( a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, 

barmok közt fekvő kisdedet és Máriát.  

A Pásztorjáték bemutatása után közösen választottuk ki a szereplőket és a jelmezeket. A 

jelmezeket a szülők segítségével készítettük el. Megbeszéltük ki milyen szerepet vállal a 

dramatikus játékban. 

Pásztorjáték leírása: 

Király, szolga: 

Adjon Isten  jó estét! Áldás, békesség a ház lakóinak. Eljöttünk az angyalokkal, 

pásztorokkal, hogy betlehemest játszunk. Megengeditek? 

Háziak: 

Meg ám! Már nagyon vártunk benneteket! 

Angyalok: 

Kis karácsony, nagy karácsony… című dal éneklése (1 versszak, hangszerekkel) 

Pásztorok: 

András pajtás  menj előre, 

Nyájaidat tereld össze, 

Mivel András nagyon öreg,  

Nyája után lassan siet.  – dal éneklése. 



I. pásztor: 

De jó meleg van idebent, fűtőzzünk egy keveset. 

Bárányok: 

Kányádi Sándor: Birka című verse 

Be nagy bánat be nagy bú, 

Béget a birka szomorú 

No de vajon mi baja,  

Két kis bárány alatta,  

Be boldogan szoptatja. 

Buta állat a birka 

Mikor örül, akkor is, 

Úgy béget mintha, 

Sírna. 

Király: 

Örüljetek, vigadjatok a kisded születése napján. Hallgassatok bennünket, mert eljátsszuk, 

miként született meg szegényes szállásán. Kezdődik azzal, hogy Mária és József házról 

házra járván szállást keresnek. 

József: (Kopogtat) 

Áldjon meg az Isten jó gazda! Nyisd meg az ajtódat, szegény vándorok vagyunk, nagyon 

megfáradtunk. 

Király: 

Hangot hallok kintről. Nézd meg szolgám, ki zörget az ajtón! 

Szolga: 

Ki vagy? Mi vagy? Honnan jöttél? 

József: 

A császár parancsára jöttünk a városba. Ha befogadnál egy éjszakára, hálásan 



megköszönnék. 

Szolga: 

Várj egy kicsit megkérdezem az uramat! (Királyhoz megy és azt mondja:) Szegény 

vándorok vannak odakinn, de jobb ha nem engedjük be őket. 

Király: 

No akkor eredj és mond meg nekik! 

Szolga: 

Nem fogadunk be, eredj utadra! 

József: 

Ne légy olyan kőszívű, engedj be minket! 

Szolga: 

No nem bánom, melegedjetek egy kicsit! 

József, Mária: 

Felséges királyom, köszönöm hogy beengedtél bennünket. 

Király: 

Kicsit melegedjetek, de itt nem maradhattok, mert sok a vendég. A városon kívül van 

egy istálló, ott megszállhattok. 

Mária: 

Ó Istenem! Segíts meg minket! Mi lesz velünk a hideg istállóban? 

József: 

Ne sírj Máriám! Megsegít az Isten! Csak menjünk és szálljunk meg az istállóban. 

Angyalok: (Odamennek Máriához és énekelnek, hangszer kiséretével) 

„ Istennek fia, aki született, jászolban, jászolban. 

   Ő lészen néktek, üdvözítőtök valóban, valóban.” 

I. Angyal:             

Hozzád küldtek Mária! Parancsold meg mit kell tennem. 



Mária: 

Eredj sietve, adj hírt a nyáj melletti pásztoroknak, hogy megszületett a kis Jézus! 

Jöjjenek köszöntésére! 

Angyalok: (Odamennek a pásztorokhoz, körben) 

Mennyből az angyal… című dal éneklése. 

II. Pásztor: 

Talpra pásztorok! Éneket hallék! Angyalok énekelték, hogy megszületett a kis Jézus! 

A pásztorok talpra ugranak csak az öreg alszik tovább. 

I. Pásztor: 

Keltsük fel az öreget is! Kelj föl öreg, kelj föl! 

Öreg pásztor: 

Nem köll neköm tejföl!  

I. Pásztor: 

Hallod- e menjünk Betlehembe. 

Öreg pásztor: 

Hová, abba a vén tehenbe? 

A többi pásztor is visszafekszik. 

Angyalok: 

Mellette vagyon az édesanyja Mária, Mária, 

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia, szent fia.- ezt a dalt énekelik és 

hangszerekkel kísérik. 

Öreg  pásztor: 

Azt hittem álmodtam! 

II. Angyal: 

Pásztorok! Gyertek sietve! 

III. Angyal: 



A város szélibe egy rongyos istállóba! 

Az összes angyal: 

Megszületett a megváltó! Jöjjetek sietve! 

Öreg pásztor: 

Menjünk sietve, de nem megyünk üres kézzel, viszünk nekik ajándékot! Én viszek nekik 

meleg ruhát! 

I. Pásztor: 

Én viszek nekik kenyeret! 

II. Pásztor:  

Én viszek nekik kalácsot!  

III. Pásztor: 

Én viszek nekik tejet! 

A pásztorok mennek Máriához és közben énekelnek. 

Pásztorok, pásztorok örvendezve…c, dalt éneklik. 

Öreg pásztor: 

Mária! Pásztorok jöttek köszönteni téged és a kis Jézust. 

II. Pásztor: 

Nem jöttünk üres kézzel, amink volt, elhoztuk. 

Mária: 

Köszönöm pásztorok a jóságotokat! 

III. Pásztor 

Halljátok-e pásztorok odakinn vad jár! Menjünk a nyáj után! 

Háziak: 

Várjatok pásztorok! Egy kis mézeskaláccsal megkínálunk benneteket! 

Az angyalok Máriához mennek és ezt a dalt éneklik: 

Szűz Mária várja, várja, 



Aludjon el Jézuskája, 
Átöleli szűz karjával, 
Melengeti szép arcával. 
 
Aludj, aludj, ő szentsége, 
Csillag jön a széles égre, 
Fényes útját bölcsek járják, 
Áldásodat várva várják. 
 
Aludj, aludj, boldogságom, 
Harmat csillog minden ágon, 
Pici teste gyönge mégis, 
Tiéd lesz a Föld is, ég is. 
 
       A dramatizálás végén eltáncoljuk a  „Hópihék táncát”, majd a gyerekek átadják az 

öko ajándékot, amit saját maguk készítettek (becsomagolt mézeskalács). 

Megvendégeljük a szülőket, nagyszülőket és közösen kibontjuk a csoportban lévő fa 

alatti ajándékokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 
Értelmi képességek 
 

 
- Fogalomismeret bővítése, karácsonyi történet megismerésével, vizuális memória 

fejlesztése. 

- Produktív képzelet fejlesztése a szerepjáték során. 

Hangszer használat. 

 
Szociális képességek 
 

 
- Az együtt ünneplés, ajándékozás, családi összetartozás fontosságának megértése, 

átélése. 

- Bensőséges ünnepi hangulat teremtése során érezzék a szeretet ünnepének 

jelentőségét. 

- Együttműködő képesség fejlesztése, az együttjátszás során fejlődjön a kudarctűrő 

képesség.  

- Egymás véleményének türelmes meghallgatása. 

 
 
Kommunikációs 
képességek 
 

  
- Aktív és passzív szókincsbővítése a régies, népies kifejezésekkel. 

- A nyelvhasználat (összefüggő folyamatos beszéd) és a verbális kommunikáció( 

beszédértés, nyelvi kifejezőkészség) fejlesztése. 

 
 

 
Testi képességek 
 

 
- Nagy és finom mozgások fejlesztése, könnyed, kecses mozgás során  a „Hópihék 

tánca”, zenére. 

  
 

 

 



Összegzés: 

 

     Ebben a tanévben második alkalommal a „ Karácsony” témát dolgoztuk fel projekt formában, ami négy hetet ölelt fel. 

    Ez a négy hét nagyon mozgalmasan telt. Sok esemény, tevékenység tette színessé, élményekben gazdaggá.  

    Néphagyományőrző programunk is kiemeli az ünnepeket, jeles napokat, amelyek ehhez az időszakhoz kötődnek. Így minden évben hangsúlyt kapnak óvodai 

nevelésünkben. 

 

   Az idén azonban, nagyobb figyelmet fordítottunk az iskolásokkal való együttműködésre. 

Meghívásunknak eleget téve, ellátogattak hozzánk és közösen készítettünk karácsonyi díszeket, ajándékokat. Nagyon jó hangulatban, több csoportban, tevékenyen, 

családiasan telt el az idő.  Az iskolások meghívtak bennünket a karácsonyi műsorukra. 

   Szívesen mentünk az ÁMK-ban tartott előadásra, amely színvonalas, színes, és egyben ünnepélyes volt. Szeretnénk ezeket a közös programokat, hagyományként jövőre is 

megtartani, hiszen gyerekeink új élményekkel lettek gazdagabbak, betekinthettek egy kicsit a „nagyok” világába. 

 

 

   Az adventi készülődésünkre meginvitáltuk a szülőket is. Sokan eljöttek, és jó hangulatban, ismerkedve, társalogva, egymásnak segítve készültek a szebbnél, szebb adventi 

koszorúk, karácsonyi díszek. A gyerekek is besegítettek, ahol tudtak, örültek az együtt tevékenykedésnek. Reméljük ez a kellemes, együtt töltött délután hagyományként, 

jövőre is megtartható lesz. 

 

   Óvodánk három épületben, a város különböző pontján található. Minden épület más-más lehetőségekkel, adottságokkal rendelkezik. Ezt figyelembe véve sikerült a kitűzött  

feladatokat megvalósítani a négy hét során.  

 

 

 

 

 

 



Az első hét: november 25.- december 1.-ig 

     Az első héten a szülők segítségével el kezdtük ünneplőbe öltöztetni a csoportszobát, az öltözőt és az aulát, majd a könyvtárba tettünk látogatást, ahonnan Adventről, 

Mikulásról, Karácsonyról szóló könyveket keresgettünk és kölcsönöztünk. Ezek segítségével s a laptopon összeállított anyag segítségével beszélgettünk az Adventi időszak 

ünnepeiről, hagyományairól, népszokásokról (András napján kezdődő disznóvágásokról, Borbála és Luca napi szokásokról, mézeskalácssütésről) és az Advent jelképeiről. 

 

A kisgömböc mesét már sok gyerek ismerte és kedvelte, így a  hét folyamán a nagyobbak segítségével bábokat készítettünk, és eljátszottuk a Micimackó Bábszínházban ( a 

csoportban). 

 

A szülők kis zsákocskákat varrtak (barnát, fehéret, feketét), melyeket színek szerint válogattunk, majd növekvő számsorba rendeztük őket. Kis lécdarabra szögeket ütöttünk és 

ezeket sorjában felhelyeztük. Így elkészült a közösen készített Adventi naptárunk. A szülők segítségével sokféle gyertyát gyűjtöttünk össze, melyeket színük, formájuk, 

használatuk alapján válogattuk. A kékeket hosszúságuk alapján rendeztük, majd az általam, majd egy-egy gyerek által elrontott sort a többiek javították. Ezután kiválasztottuk 

azt a négy gyertyát, ami a közös Adventi koszorúnkon lesz. 

 

A szülők segítségével szalagokat és terméseket is gyűjtöttünk. Ezeket is válogattuk. Összehasonlítottuk a szalagok hosszát, majd 4 arany színűből szép masnikat kötöttünk az 

Adventi koszorúnkra, s feldíszítettük különböző termésekkel. Közben Karácsonyi énekeket hallgattunk és énekeltünk. 

 

A közös koszorú készítése után mindenki elkészíthette a saját koszorúját is. Papírlapra szivacsnyomdával, ragasztással préselt levelekkel, fűrészporral, termésekkel, 

szárazvirágokkal és kivágott gyertyákkal alakíthattak Adventi koszorút, majd formázhattak is színes só-liszt gyurmából koszorút, s díszíthették tortagyertyával és termésekkel. 

 

A Koszorú, koszorú c. dalos játéknál, már egymás elváltoztatott hangját is felismerik a csoportban. A diókopogtató után a fiúk kérésére kockakopogtatót is játszottunk. 

A csoport mindig szívesen játszik, tornázik a színes tornakarikákkal. A karikák hol koszorúk, hol kis mókusházak, hol célállomások voltak. 

A Várakozás első hete sok-sok beszélgetéssel, zenei ráhangolással és közös csoportos és mikro csoportos tevékenységgel telt. Megismerhették a gyerekek és a szülők is 

Advent fogalmát, jelentőségét, s azt is, hogy honnan ered az Adventi koszorú és Adventi naptár készítése, miért 4 gyertya van a koszorún és miért 24 ajándék (esetleg feladat) 

van a naptárban. 

 

 



Az második hét: december 2.- 8.-ig 

     Ez a hét a Mikulásvárás jegyében telt. Mesekönyvet nézegettünk, ünnepi cd-t hallgattunk. A gyerekek megismerkedtek Miklós püspök történetével, és laptopon 

megnéztünk egy- két ünnepi összeállítást. Tetszett a gyerekeknek. 

 

   Mikulás zsákból tapintás alapján megnevezték a formákat, majd csoportosították különböző szempontok szerint, és sormintákat folytattak, hoztak létre. 

Hallás után kellett felismerni a fa, fém, üveg és porcelán hangját, majd a hangszerekét. Többször is eljátszottuk. 

 

   Bemelegítő gyakorlatok után mindenki nagyon igyekezett, hogy beletaláljon a Mikulás puttonyába babzsákkal. A zsákban ugrálás is nagy sikert aratott, főként, hogy 

Mikulás zsákban történt, és versenyezhettek a fiúk a lányokkal. 

 

Feldíszítettük a termet is a Mikulás tiszteletére, énekekkel, versekkel készültünk fogadására. 

   Lovas hintón meg is érkezett- hó híján- a gyerekek sikítoztak örömükben, amikor meglátták. 

   A jóságos Mikulás bácsi meglátogatott minden csoportot, de ebbe az óvodába csak jó gyerekek járnak, így mindenkinek ajándékot hozott virgács nélkül. A sok szép énekért, 

versért cserébe szaloncukrot osztott. A gyerekek rajzaikkal ajándékozták meg, és Ő megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk.   

 

    Mi viszont még az idén elmehettünk Kecskemétre és megnézhettük a krampuszok otthonát-, fészkét. A gyerekeknek nagy élmény volt.  

Egy mese előadásra is ellátogattunk. Ez az ÁMK ajándéka volt a gyerekeknek. 

   Jó hangulatban, tele izgalommal, és nagyon mozgalmasan telt a hét. 

   A Mikulás ünnep az egyik, nagy várakozással teli, közös ünnepünk. 

  

 
 
 
 

 

 

 



 

A harmadik hét: december 9.- 15.-ig 

   Ez a hét Luca hete. A Luca napi szokásokról készítettem a gyerekeknek egy kis hangulatos bemutatót. Ezt megnéztük a laptopon, és beszélgettünk róla. 

Mi is vetettünk Luca búzát és készítettünk Luca kalendáriumot hagymával./ Egy hagymát kettévágtunk és leveleire szedtük- 12-re, majd sót tettünk bele. Másnap megnéztük 

melyikben olvadt fel a só, az csapadékos hónap lesz./ 

 

   Borcsa boszorka történetét eljátszottam árnyjátékkal, nagyon tetszett nekik. Ők maguk is játszottak a szereplőkkel, majd elkészíthették saját árnyfigurájukat. 

Megfigyelték a gyerekek saját árnyékukat, mozgás, fordulás közben. 

   A boszorkányokat ábrázoló képek árnyékkép párjait ügyesen megtalálták, és elmondták, melyik irányba megy a képen és az árnyképen. Szívesen játszottak vele a hét 

folyamán. 

Memóriajátékként is szolgált. 

 

   Elmeséltem, hogy régen Lucázni jártak a gyerekek, és ez hogy zajlott. Ők is kedvet kaptak hozzá. Szívesen válogattak a szerepek közül. A fiúknak nagyon tetszettek a 

vicces jókívánságok. A lányok örültek,a házias feladatoknak és a körjátékoknak.. 

 A szülőket is megkértük segítsenek az eszközök összegyűjtésében. Az óvónőknek szóló bemutatónapon el is játszottuk. A gyerekek és a vendégek is nagyon élvezték. 

 

   Székkel végzett bemelegítő gyakorlatok érdekesnek bizonyultak /ritkán tornázunk vele/. 

 Az akadálypálya „leküzdése” nem okozott gondot, többször készítünk ilyet, nagyon szeretik. A „boszorkány” különféle állatokká változtatta a gyerekeket a játék során, és 

utánozni kellett mozgásukat. Ezt különösen élvezték, ők maguk is szívesen bújtak „boszorkánybőrbe”és vezényelték a többieket. 

  A hét „boszorkányos” gyorsasággal eltelt, sok élménnyel gazdagodtak a gyerekek a „varázslatos” hét alatt. 

 

 

 

 

 

 



 

A negyedik hét: december 16.- 22.-ig 

   Ez a hét már teljesen a karácsony hangulatában telt, amit a várakozás, a szeretet és az öröm hatott át. Nagyon  bensőséges, szeretetteljes légkört sikerült kialakítani. A 

gyerekek által készített díszekkel díszítettük fel a csoportszobánkat. Hallgattunk karácsonyi CD-t, nézegettünk karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódó könyveket. 

Tanultunk verseket, énekeket, dalokat. 

   Sütöttünk mézeskalácsot, ezeket díszítettük tojásfehérjével és különféle magvakkal. A gyerekek nyújthatták, szaggattathatták, és érezhették sülés közben az illatát is.  

Mindenki készített és díszített mézeskalácsot szüleinek. Másnap válogattuk a különböző formájú mézeskalácsokat, megszámoltuk kié lett a legtöbb, illetve a legkevesebb, lett-

e ugyanannyi. 

Párosával csomagoltunk, ezt adtuk a szülőknek ajándékba. Olyan gondosan csomagolták a gyerekek a szüleiknek az ajándékot, hogy öröm volt nézni. 

   A mozgás sem maradt ki ebből a hétből sem, egyensúlyozó járás volt a feladat, hullámvonal mentén, létra fokai között, fenyőfa alakzaton. Nagyon élvezték a gyerekek. 

Zenére eljártuk a hópihék táncát is, ami a kecses mozgás, a figyelem és a szabálytudat kialakításában is fontos szerepet játszott.   

   Az óvoda-iskola átmenet segítése és a jó kapcsolat ápolása, erősítése jegyében meghívtuk az iskolásokat is, hogy készüljünk együtt e szép ünnepre. Szabóné Balogh Erzsike 

tanító néni látogatott el hozzánk osztályával, s egyben volt óvodásainkkal, akik már negyedikesek. Mindkét részről nagy volt az izgalom. Minden csoportban részt vehettek 

valamilyen közös kézműves tevékenységben: gyertyatartó készítése levegőre keményedő gyurmából, mécses tartó gipszből, karácsonyi képeslap és falikép készítése, 

fenyőfaforma díszítése különböző anyagokkal, technikákkal. Közben felidéztük a régi kedves ovis emlékeket, karácsonyi énekeket énekeltünk és verseket mondtunk. A 

csoportok kis Betlehemes műsorral készültek, melyet örömmel játszottak el az iskolásoknak.  Búcsúzóul megajándékoztuk egymást. 

   A nyílt napra készültünk egy pásztorjátékkal, ami szintén nagyon tetszett a gyerekeknek. Válogattak a szerepek között és izgatottan várták, hogy előadhassák. 

Ezáltal a szülők is betekintést nyertek a gyermekeik által dramatizált pásztorjáték előadásába. A szülők elkészítették gyermekeiknek a szebbnél szebb jelmezeket, amit meg is 

köszöntünk nekik. A szülök sokat segítettek a hét folyamán. 

 

   Ez a projekt 4 hetet ölelt fel: november 25-től december 22-ig. A Karácsonyra való ráhangolódás, az ünnepvárás szeretetteljes, bensőséges és meghitt volt. A gyerekek és 

szülők jobban odafigyeltek egymásra, igyekeztek minél több időt együtt tölteni és ezt az időt tartalommal megtölteni. 

 

A projekt folyamán is a nevelési területek nem különültek el egymástól; folyamatosan egymásra épülve, összekapcsolódva jelentek meg. 

 

 



Az alsó tagozatosok számára kitűzött célok: 
 
- Megismerni hazánk és népünk karácsonyi hagyományait. 
- Feleleveníteni a karácsonyi és karácsony előtti szokásokat. 
- Megismerni és elfogadtatni a népek szokásainak különbözőségeit. 
- A család és az összetartás fontosságának felismerése. 
- Kreativitás fejlesztése. 
- Egyszerűbb szövegek feldolgozásának szintjei. 
- Hasonlóságok és különbségek észrevétele, megfogalmazása. 
- Kommunikációs képesség fejlesztése. 
- Kooperativitás, személyiségfejlesztés, hagyományok tisztelete. 
- A széleskörű ismeret- és tevékenységkínálat segítse hozzá a tanulókat egyéni adottságaik, képességeik, érdeklődésük fejlesztéséhez, reális 
önismeretük alakulásához. 
- Érzelmi életük egyensúlyban tartására törekedjenek, 
- A gyerekek megfigyelése: a figyelmük tartóssága, irányíthatósága, kommunikációs képességük, egyéni sajátosságok. 
- Tudatos észlelés és megfigyelés tudatos irányításának fejlesztése. 
- Ismerje meg, és tanulja meg felhasználni a környezetében lévő természetes anyagokat, terméseket, gyümölcsöket. 
- Alakuljon ki az igénye, és találjon örömet a saját kezűleg készített díszek, és ajándékok készítésében. 
- Beszédfejlesztés, számfogalom és szókincsbővítés.  
- Az évszakok és az élővilágban bekövetkező változások közti oksági összefüggések tudatosítása. 
- Karácsonnyal kapcsolatos új szavak megtanulása, azok alkalmazása, a tanulók szókincsének bővítése 
 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 
 
- Szövegértés-szövegalkotás.(dramatizálás, fogalmazási készség) 
- Elemi számolás 
– Kreativitás fejlesztése 
–Szociális kompetenciák (Együttműködés, szocializálódás.) 
– Manuális készségek fejlesztése 
– Idegennnyelvi kompetenciák (angol nyelv 4. Osztály) 
- Problémamegoldó képesség fejlesztése. 



 
 
Fontos feladatok, tevékenységek: 
 
- Egyszerűbb szövegek többszintű feldolgozása. 
– Dramatizálás, szituációs játékok. 
– Memóriafejlesztés. 
– Kreativitás fejlesztése. 
– Hagyományok megismerése, megőrzése. 
– kapcsolattartás a szülőkkel, más intézményekkel. 
– egy téma körüljárása több szempont szerint, ismeretterjesztés. 
- Az öko karácsony, öko ajándékok fontosságának hangsúlyozása. 
- Egymás segítése, csoportos problémamegoldás. 
– Együttélés, egymás elfogadásának erősítése. 
 



 
 

Karácsony projekt 
 

1.a 
 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                     Készítette: Oszlánszki Judit 

 
                                                                                                               Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája, 
Kunszentmiklós 
 
                                                                                                                                             Évfolyam: 1. évfolyam 

(Szövegértés-szövegalkotás kompetencia,”A” programcso



 
 
 

Foglalkozás vázlata 
 
 
A foglalkozás témája, megvalósításának tanórai kerete: A karácsonyi hagyományok nálunk és más népeknél. 
A foglalkozás célja:  
- Megismerni hazánk és népünk karácsonyi hagyományait. 
- Feleleveníteni a karácsonyi és karácsony előtti szokásokat. 
- Megismerni és elfogadtatni a népek szokásainak különbözőségeit. 
- A család és az összetartás fontosságának felismerése. 
- Kreativitás fejlesztése. 
- Egyszerűbb szövegek feldolgozásának szintjei. 
- Hasonlóságok és különbségek észrevétele, megfogalmazása. 
- Kommunikációs képesség fejlesztése. 
 
Időkeret: 3-4 tanóra 
 
A képességfejlesztés fókuszai:  
- A memória, emlékezőképesség fejlesztése. 
- A kommunikációs képességek és a szókincs fejlesztése. 
- Egyszerűbb megfigyelések, tapasztalok megosztása. 
- Tájékozódás az időben, időrendiség.  
- Korábbi tudás előhívása. 
- Auditív figyelem fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tevékenységek, feladatok 
 

Kiemelt készségek, képességek Szervezés Eszközök, anyagok 
Munkaformák Módszerek 

I. Ráhangolódás, a feldolgozás 
előkészítése: 

Beszélgetőkör: téma: tél 

 

Mondóka tanulása.(Rögzítése, 
artikulációs gyakorlat, hangerő 
szabályozással. 
 
A már megtanult téli mondóka 
elmondása.(mozgással 
egybekötve) 
 
 
Napok, hetek számlálása.(Mennyi 
idő van karácsonyig?) 
 
 
 
Adventi koszorú készítése. 

 
Egymás mondandójának 
végighallgatása, türelem. 
 
 
Memória fejlesztése. 
 
 
 
 
Előző ismeretek felszínre hozása. 
Memorizálás, auditív figyelem 
fejlesztése. 
Testtudat. 
 
 
 
Előző ismeretek felelevenítése. 
Mozgás és ritmus összekapcsolása.
Időrendiség ismerete. 
 
 
 
Kreativitás, együttműködés 
erősítése. 

 
Együtt, körben 
ülve a szőnyegen. 
 
 
Frontális 
 
 
 
 
Egyéni 
tapasztalatok 
átadása. 
Együtt mindenki. 
 
 
Csoportmunka. 
 
 
 
 
 

 
Megfigyeltetés. 
 
 
 
Memorizálás, 
ismétlés többször. 
 
 
 
Utánzás, 
tevékenység, 
mozgásos 
tapasztalatszerzés. 
 
 
 
Rávezetés a 
következő 
feladatra. 
Megfigyeltetés. 
 

 
Szőnyeg, nyugodt szeglet a 
teremben, párnák. 
 
 
 
 
(Melléklet 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenyő vagy tuja ágak, aszalt 
gyümölcsök, fűszerek, 
szalagok, gyertyák, gyurma, 
kartonpapír, festék, csillámpor. 



 

II. Az új tartalom 
feldolgozása 

 
Csoportalakítási feladat. 
 
Beszélgetés a téli ünnepekről, 
itthon és a nagyvilágban. 
 
 
 
 
Postás –játék (Borítékos játék) 
 
Országok nevei zászlóik 
csoportosítása. 
 
 
Képválogató játék! 
Melyik kép melyik ország 
hagyományaihoz tartozik? 
  
Jeles napok, a karácsony ünneplése 
Magyarországon. 
Kérdések feltevése ezzel 
kapcsolatban. 
 
Versolvasás. 
Karácsonyi népköltések 
felolvasása. 
 
Mindenki által ismert 

 
 
 
Figyelem, hasonlóságok 
megfigyelése. 
Egymás elfogadása. 
 
 
 
 
 
Olvasási készség fejlesztése. 
 
Előző ismeretek felszínre hozása, 
felelevenítése. 
Új ismeretek memorizálása. 
 
 
Differenciálás, Ismeretek 
felelevenítése. 
Segítségadás egymásak. 
Közös munka élménye 
 
 
Önálló vélemény nyilvánítása. 
Saját tapasztalatok átadása. 
 
 
 
 
 
 Auditív figyelem fejlesztése. 
 

 
 
 
Egyéni 
 
 
 
Csoportos 
 
 
 
Frontális 
 
Egyéni 
diffrenciáltan. 
 
 
 
Csoportos 
Egyéni 
 
 
 
 
Csoportos 
Egyéni 
 
 
 
 
Frontális 
 
 

 
 
 
Megfigyeltetés 
 
 
 
 
 
 
 
Megbeszélés, 
szókincsfejlesztés. 
 
Megfigyeltetés. 
 
 
 
 
 
Ismeretátadás. 
 
 
 
 
 
Ismeretátadás 
 
 
 
 
Mefigyeltetés, 
ismeretátadás. 

 
 
 
(Melléklet 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Kinyomtatott képek.(melléklet 
3) 
 
Papír, színes ceruza, grafit 
ceruza, filctollak, kartonpapír. 
Borítékok, papír  
 
Képek, papír, színes ceruzák, 
filctollak.(melléklet 4) 
Kinyomtatott képek, papír 
 
 
 
 
Kinyomtatott versek.(melléklet 
5) 
 
 
 
 
 
 



téli/karácsonyi dalok 
felelevenítése. 
 
Régi és mai hagyományaink 
szokásaink. 
 
 
Mutogató játék: Egy 
karácsonyi/ünnepi tevékenységet 
kell elmutogatni a csapatnak. 
 
 
Karácsonyi menü elkészítése 
csoportonként!/differenciálás/ 
 
Képeket vagy szavakat kell az 
„étlapra” felragasztani, rajzolni is 
lehet hozzá. 
 
 
Produktumok bemutatása. 
 
Levezetés: 
Adventi gyertyagyújtás, ének. 
 
Az óra megbeszélése. 
 
 
 

 
 
Előző ismeretek felszínre hozása. 
 
 
 
Hasonlóságok-különbségek 
észrevétele, megfogalmazása. 
Szókincsfejlesztés. Hagyományok 
felelevenítése. Előző ismeretek 
felszínre hozása. 
 
 
Dramatizálás. Testtudat 
fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativitás. 
Ismeretek felelevenítése. 
Finnomotorikai képesség 
 
 
 
 
Produktum bemutatása. 
Szókincsfejlesztés. 
 

 
Együtt mindenki. 
 
 
 
Csoportos/egyéni 
 
 
 
 
 
Egyéni/csoportos 
 
 
 
 
 
Csoportos/egyéni 
 
 
 
Egyéni 
 
Csoportos 
 
 
 
Egyéni 
 
 
Csoportos/minden
ki együtt. 
 

 
 
Megfigyeltetés, 
ismeretátadás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapasztalatszerzés
. 
Megfigyeltetés. 
 
 
 
 
Tapasztalatszerzés
. 
 
 
 
Megfigyeltetés, 
információ átadás 
 
 
 
 
Tevékenytettetés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papír, képek, színes ceruzák, 
filctollak, zsírkréták.(melléklet 
6) 
 
 
 
 
Gyufa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ritmuskészség fejlesztése. 
Együttműködés fejlesztése. 
 
 
Önálló véleményalkotás. 
 

 
 
Egyéni 

Tevékenytettetés. 
 
 
 
Megfigyeltetés, 
vita. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A feldolgozás menete 
 
I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése: 
 

Beszélgetőkör: téma: az időjárás.(évszakok, hónapok neveinek 
átismétlése, téli sportok, ünnepek) 

 

Új téli mondóka megtanulása.(Rögzítése, artikulációs gyakorlat, 
hangerő szabályozással.(Ha-ha-ha, havazik, he-he-e, hetekig, hu-hu-
hu, hull a hó, hi-hi-hi, jaj de jó!) 
 
 
 
 
 
A már megtanult téli mondóka elmondása.(mozgással egybekötve) 
„Baglyocska hunyorog, 
Fatönkön kuporog 
Nagy fejét forgatja hol erre, hol arra 
izeg mozog, toporog 
tipi, topi, topp, topp, topp.” 
 
 
 
 
Mennyi idő van még karácsonyig? Mi mutathatja? Az adventi koszorún 
a gyertyák! Elkészít minden csoport egy koszorút, amin minden 
pénteken meggyújtunk egy-egy gyertyát.  

Tanulói tevékenység 
 
A gyerekek elmondják a téli időjárás ismérveit (havazás, jegesedés, 
hideg) és ehhez kapcsolják a téli időtöltéseket, sportokat. 

Saját élményeiket is elmesélik. 
 
Mefigyelik a szöveget, ritmust, majd mondatonként ismétlik. 
különböző ritmusban, zenei aláfestéssel (kopogás, taps, menetelés) is 
elmondják és játszunk a hangunkkal is (suttogunk-beszélünk-kiabálunk) 
 
 
 
A tanult mondókához kötik a mozgást.  
„Baglyocska hunyorog, (-hunyorítunk a szemünkkel) 
Fatönkön kuporog (-Vállainkat átfogjuk, testünket összehúzzuk-
begubózunk) 
Nagy fejét forgatja hol erre, hol arra (Jobbra-balra fordítjuk a 
fejünket) 
izeg mozog, toporog (Kettőt balra, kettőt jobbra lépünk) 
tipi, topi, topp, topp, topp.”(Egyhelyben toporgunk) 
 
 
 
A tanulók odaléphetnek a naptárhoz, számolhatnak. az ügyesebbek 
tudják, hogy mikor van karácsony. Összeszámolják hány nap, van még 
addig? 
 



 
 
 
 
 

Közösen csoportba rendeződve készítik el a saját adventi koszorúikat, 
amit ízlésüknek megfelelően díszíthetnek. 

 

II. Az új tartalom feldolgozása 
 
Csoportalakítás: 
Mindenki húz egy kártyát, amin téli képek vannak, majd megkeresik a 
helyüket (a padon ugyanez a kártya van), így alakulnak ki a csoportok. 
 
Beszélgetés a téli ünnepekről, itthon és a nagyvilágban. 
Hasonlóságok, különbségek felkutatása a szokások között. 
Rövid szavak, szókapcsolatok, mondatok vannak egy borítékban.-Ezt 
kell elolvasniuk.(Itt a diffrenciálás lehetősége fennáll) Minden 
szó/szöveg egy-egy ország szokásaihoz kapcsolódik, amelynek 
megkapják a zászlóját/nevét. 
Mit tudunk még erről az országról?/Előző ismeretek felszínre hozása/ 
Pl.: Ott mindig meleg van. 
Messze van tőlünk. Milyen nyelven beszélnek? Stb. 
 
 
 

Képválogató játék! 
Melyik kép melyik ország hagyományaihoz tartozik?Az  ország 
nevét/zászlaját és a hozzá tartózó képeket egymás mellé rendezik. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Körben állva csukott szemmel húznak egy kártyát, majd a megfelelő 
helyre leülnek tolltartójukkal együtt. 
 
 
A gyerekek az ismereteiket /Internetről, könyvekből, filmekből, 
tévéből) osztják meg a többiekkel. 
 
Megadott jelre bonthatja fel a csoportból egy valaki a borítékokat. 
Lehet vállalkozni a könnyebb vagy a nehezebb szavak/modatok 
elolvasására. 
 
Segítenek a csoporton belül egymásnak, ha nem megy valami tanítói 
segítséget, kérnek, vagy más csoporttól kérhetnek útmutatást. 
A már meglévő egyszerű ismereteiket adják tovább. 
 
 
A borítékban több kép van, így mindenki dolgozhat. Egyet 
kiválasztanak, és azt ők helyezik a megfelelő helyre. 
A szöveget minden csoport megkapja itt segítségükre, lehetnek a 
kiemelt (félkövér) szavak a válogatásban. 
 
 
 
 



Jeles napok, a karácsony ünneplése Magyarországon. 
-Mi az, ami hasonlít a többi országhoz képest? Mi az, ami különbözik? 
Ti hogyan ünnepeltek otthon? 
Mi előzi meg a karácsonyt? 
Karácsonyi népköltések felolvasása. 
 
Ti ismertek karácsonyi dalokat/verseket?/mindenki által ismert dalokat 
elénekeljük közösen/ 
 
Milyen hagyományok elevenednek meg ezekben a versekben? Mit 
ettek? Hogyan ünnepeltek régen és ma? 
 
 
 
 
 
Mutogató játék: Egy karácsonyi/ünnepi tevékenységet kell 
elmutogatni a csapatnak kitalálnia, mi lehet az? Pl.: asztal megterítése, 
főzés, gyetyagyújtás, ajándék átadása, fenyőfadíszítés stb.) 
 
 
 
Karácsonyi menü elkészítése csoportonként!/differenciálás/ 
Képeket vagy szavakat kell az „étlapra” felragasztani, rajzolni is lehet 
hozzá. 
 
 
 
Minden csapat bemutatja a saját menüjét. 
 
 
 
 

Elmondják az otthoni szokásokat.A nagyszülők szokásait, vagy távol 
élő rokonokét. Összehasonlítják a régi néphagyományokat a maiakkal. 
 
Meghallgatják a rövid verseket és válaszolnak a feltett kérdésekre. 
 
Az óvodából, szakkörről ismert dalokat eléneklik egyedül, vagy az 
osztály is bekapcsolódik, ha ismeri az adott éneket. 
 
Régi és mai szokások közötti hasonlóságokra, különbségekre világítunk 
rá. 
 
 
 
 
 
A csapatból az egyik gyerek kijön a tanári asztalhoz.A fülébe súgom 
mit kell elmutogatnia(ügyesebbeknek le is lehet írni, hogy ő olvassa el 
magának),majd társai felé fordulva elmutogatja a cselekvést/növényt 
vagy állatot.a többieknek ki kell találniuk mit látnak. 
 
 
A gyerekek több képből választják ki a karácsonyi menü 
hozzávalóit(lehet megadni számot, mint például csak 5 féle ennivaló 
kerüljön az asztalra).Ha nem tudnak a képek közül választani, akkor 
rajzolhatnak is./  A karácsonyi szokáshoz kapcsolódnia kell a 
menüsornak) 
 
Egy kiválasztott csapattag bemutatja a saját csapatának menüjét.A 
többiek segítkezhetnek neki. 
 
 
 
 



 
Levezetés: 
Körben állunk és meggyújtjuk az adventi koszorúk gyertyáit. Együtt 
énekelünk. 
 
 
 
 
 
Majd az ének után megbeszéljük az óra/órák pozitívumait/negatívumait.
 
 
 

 
 
Mindenki visszatér a terem hátsó zugába, ahol körbeállják az adventi 
koszorúkat, meggyújtjuk a gyertyát/gyertyákat és közösen énekelünk. 
 
 
 
 
A gyerekek körben ülve elmondják mi tetszett és mi nem tetszett az 
órában. Ügyelni kell arra, hogy a kérdésekre ne tudjanak egyszavas 
válaszokat adni, ha lehet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELLÉKLETEK: 
 
 

Melléklet 1 
 

Bagoly (mondóka) 
Baglyocska hunyorog, 
Fatönkön kuporog 
Nagy fejét forgatja hol erre, hol arra 
izeg mozog, toporog 
tipi, topi, topp, topp, topp. 

Ha-ha-ha, havazik, 
he-he-e, hetekig, 
hu-hu-hu, hull a hó, 
hi-hi-hi, jaj de jó! 
 

 

Felolvasott/kiosztott szöveg:  
 
Oroszország: Oroszországban a gyerekeknek sokat kell várni, hogy felállíthassák és feldíszíthessék a fenyőfát. 
Náluk ugyanis, december 25-26 helyett csak január 6-án, vízkeresztkor tartanak nagy ünnepet. A szegényebb 
emberek is hónapokig takarékoskodnak, az ünnepi vacsora miatt. Az előétel a népszerű zakuszki, a blini (kis 
élesztős lazaccal, kaviárral töltött palacsinta) vagy a grúz eredetű, virágformájú töltött káposzta. A tehetősebbek a 
fekete Beluga kaviárt, a szegényebbek a "szegények kaviárjának" nevezett padlizsánkrémet fogyasztják. A 
gazdag és sűrű szoljanka leves vagy a csípős scsí mellé pirozskit, káposztával, darált hússal töltött vodkás tésztát 
esznek. Főételként a férfiak által készített perzsa eredetű pilaf áll, ez birkahúsos vagy zöldséges sáfrányszínű rizs. 
A vacsorát desszertként sajttorta, kuglóf vagy egy szelet oroszkrémtorta zárja. 
 



Németország: Az utcákat és üzleteket itt is korán feldíszítik. December 4-én, Borbála napján a vázákba 
aranyesőágakat raknak, amelyek karácsonyra kivirulnak. Szentestére feldíszítik a fát, megajándékozzák 
egymást, a gyerekek úgy hiszik, a Karácsonymanó lepte meg őket. A karácsonyi asztalon sok helyen ott a 
libasült vöröskáposztával, krumplival és a püspökkenyér. A gyerekek január 6-án királynak öltöznek, és így 
járják az utcákat, miközben minden kapura felírják a királyok neveinek kezdőbetűit 
 
Egyesült Államok: Jellegzetes amerikai ünnep a Hálaadás, amely november utolsó csütörtökén van. Minden 
család összegyűlik ezen a napon és pulykák milliói sülnek a konyhákban. Ilyenkor emlékeznek az 1620 
novemberében az újvilágba érkező zarándokokra. A következő héten kezdődik a karácsonyi készülődés. A Fehér 
Ház előtt hatalmas karácsonyfát állítanak, amelyen a gyertyákat az elnök és a felesége gyújtják meg. A családok 
közösen töltik a szentestét, az ajándékokat pedig Santa Claus hozza. Amerikában a karácsony népünnepély. 
Ajándékozási lázban égnek, az áruházak hatalmas árukínálatot és reklámhadjáratokat zúdítanak az emberekre, 
karácsonyi show-kat és felvonulásokat is rendeznek. A zoknikat a kandalló fölé akasztják, Santa Claus ebbe 
teszi az ajándékokat karácsony estéjén. 
 
Finnország: A Télapó, "Joulu Pukki", mint tudjuk a lappföldi Rovaniemi városában él, ami Svédország, 
Norvégia és Finnország északi része. Saját irodával, sőt postabélyegzővel rendelkezik. A gyerekek minden 
karácsonykor levelek tömegével halmozzák el. Télen igen rövidek a nappalok, így hát a gyerekek már karácsony 
délelőttjén útnak indulnak, hogy karácsonyfát keressenek az erdőben. A fenyőt kivágják, hazaviszik, majd 
feldíszítik. Este az egész család együtt megy a temetőbe, hogy elhunyt hozzátartozóik sírjaira gyertyákat 
helyezzenek el. A karácsonyi vacsora lazaccal kezdődik, majd sajtleves és sült rénszarvashús követik egymást. 
Desszertként tejszínes szilvakrémet fogyasztanak. 
 
 



Kenya: a templomokat különböző díszekkel ékesítik. Szalagokat, virágokat, léggömböket, zöld növényeket 
tűznek Isten házára. Az ünnepi vacsorát a szabadban készítik el, nyílt tűzön. A karácsony nagyon fontos ünnep, 
ilyenkor a család távol élő tagjai is hazautaznak, ha csak tehetik. 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 5 
 
 
Népköltések: 
 
Giling-galang… 
Giling-galang, 
Giling-galang, 
Szól reggel a kicsi harang. 
Magas torony kis harangja, 
Messze szállva int a hangja. 
  
Giling-galang, 
Giling-galang, 
Karácsonyra 
Szól a harang. 
 
 

 
 
Magyar házban a vendéget 
Szeretettel várják, 
Pirosra sült cipóval 
Szívesen kínálják. 
  
Ha nincs cipó, ha nincs kalács, 
Mit tehet az ember, 
Köszönti a vendégeket 
Meleg szeretettel. 
 

 
Itt van a szép Karácsony, 
Van-e kalács a rácson? 
ha nincs kalács a rácson, 
Szomorú a karácsony. 
 
 

 



 

Összegzés 
 
 
Az osztályba sok a jobb képességű gyermek. A feltett kérdésekre sok olyan választ kaptam, amiből kiderült, hogy előző 

ismereteik is gazdagok. A modul nehézsége talán az volt, hogy sok mindent kellett első hallásra megjegyezniük, mivel még nem 

minden gyerek tud olvasni. Viszont a rövid szövegek arra is jók voltak, hogy differenciálajak, mivel azt már egy-egy csoport 

résztvevői jól el tudták olvasni. Itt további segítséget lehet adni azzal, hogy a fontosabb szavakat aláhúzzuk, kiemeljük, így csak a 

lényeg ragad meg, vagy azzal, hogy a szöveget nagy nyomtatott betűs formában is kinyomtatjuk, ennek segítségével többen 

tudnak belőle szemezgetni. A csoportalakítás véletlenszerű volt, de véleményem szerint mindenki megtalálta a neki való, 

képességeinek megfelelő feladatot. Összességében egy komplex foglalkozás tudtunk véghezvinni, ami kissé más megvilágításba 

helyezte a népi hagyományokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karácsony projekt 
 

1. évfolyam 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 
 
 
 
 
 
 

                     Készítette: Halmai Lászlóné 
                                                                                           Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája, Kunszentmiklós 
 
                                                                                                                   Évfolyam: 1. évfolyam   (matematika kompetencia)   
 
 

Foglalkozás vázlata 
 
 
A foglalkozás témája, Öko karácsonyi sürgés-forgás 
                                                                                                 
A foglalkozás célja Kooperativitás, személyiségfejlesztés, hagyományok tisztelete. 
                                A széleskörű ismeret- és tevékenységkínálat segítse hozzá a tanulókat egyéni adottságaik, képességeik, érdeklődésük 
fejlesztéséhez, 
                                reális önismeretük alakulásához. 
                                Érzelmi életük egyensúlyban tartására törekedjenek, 
                                A gyerekek megfigyelése: a figyelmük tartóssága, irányíthatósága, kommunikációs képességük, egyéni sajátosságok. 
                                Tudatos észlelés és megfigyelés tudatos irányításának fejlesztése. 
                                 Ismerje meg, és tanulja meg felhasználni a környezetében lévő természetes anyagokat, terméseket, gyümölcsöket. 
                                 Alakuljon ki az igénye, és találjon örömet a saját kezűleg készített díszek, és ajándékok készítésében. 



 
Időkeret: délelőtt 1. óra délelőtti , 2 óra délutáni foglalkozás  
 
A képességfejlesztés fókuszai: A memória, emlékezőképesség fejlesztése. 
                                                   Tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelõ képesség, kooperativitás, tolerancia. 
 Cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. 
 Esztétikai-mûvészi tudatosság és kifejezõképesség, 
 kezdeményezõképesség  
  Pozitív érzelmek átélése. A kitartás, lelkesedés, önbizalom megalapozása. 

 A kitűzött célok eléréséhez szükséges tevékenységek folytatása. 
 Együttműködési szabályok megismerése, betartatása. 
 Segítségkérés és az önzetlen segítségnyújtás gyakoroltatása. 
 Művészeti ismereteket nyújt, alkotásra buzdít, melyek segítségével hozzájárul a kreatív személyiség kialakításához.  
 Az ember által létrehozott alkotások értékeinek a feltárása.  

 A karácsonyhoz kapcsolódó hagyományok felidézése. 
 Egyszerűbb megfigyelések, tapasztalok megosztása.  
                                                   Korábbi tudás előhívása. 
                                                   Auditív figyelem fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tevékenységek, feladatok 
 

Kiemelt készségek, képességek Szervezés Eszközök, anyagok 
Munkaformák Módszerek 

I. Ráhangolódás, a feldolgozás 
előkészítése 

1. óra (délelőtt) 
 
Felelevenítjük az énekórán énekelt 
és a hallgatott karácsonyi dalokat. 
 
Beszélgetés az olvasás órán hallott 
versekről. 
 A tanult vers elmondása. 
 
Ki, hogyan ünnepli a karácsonyt? 
Milyen ajándékot készít a 
családtagjainak. 
 
 
 
 
Az iskola folyosóján körbesétálva 
mindenki feliratkozik ahhoz a 
tanító nénihez, akinél délután 
karácsonyi díszt, vagy ajándékot 
szeretne készíteni.  
 

 
 
 
 
 
A memória, emlékezőképesség 
fejlesztése. 
Korábbi tudás előhívása. 
 
 
 
 
A karácsonyhoz kapcsolódó 
hagyományok felidézése. 
Pozitív érzelmek átélése.  
Az ember által létrehozott 
alkotások értékeinek a feltárása. 
 
Művészeti ismereteket nyújt, 
alkotásra buzdít, melyek 
segítségével hozzájárul a kreatív 
személyiség kialakításához.   

 
 
 
Frontális, egyéni 
 
 
 
 
Egyéni 
 
 
 
Egyéni 
 
 
 
 
 
Frontális, egyéni 

 
 
 
 
 
 
Beszélgetőkör, 
szóforgó 
 
 
 
 
Szóforgó 
 
 
 
 
 
Séta, kiállítás 
megtekintése. 

 
CD-lejátszó,  
Karácsonyi CD-k 
 
Szőnyeg, rajta ülőpárnák. 
 
 
 
 
A táblán felírva a versek címe. 
 
 
 
 
 
 
 
A folyosói faliújságokra 
kiállított mintadarabok, és 
jelentkezési lapok. ( a 
felhasznált anyagok: színes 
kartonok, szárított gyümölcsök, 
színes papírok, ragasztók, filcek, 
száraztészta, fűszernövények, 
narancs, fonalak, 
ragasztópisztoly, hozzávaló rúd, 
 alufólia…) 



 

II. Az új tartalom 
feldolgozása 
 
2. óra (délután) 
A szükséges anyagok előkészítése 
után tetszőleges csoportok 
alakítása az asztaloknál. 
 
 
A kiválasztott munkadarabok 
önálló elkészítése.  
Itt segítenek a délutáni 
foglalkozásra bejövő szülők is. 
 
 
 
Levezetés: Munkák értékelése, 
minitárlat készítése. 
 
 
 
 
 
 
 
3. óra (délután) 
 
Az 1 óra munkafolyamata egy 
másik gyerekcsoporttal 
megismételve.  

 
 
Együttműködési szabályok 
megismerése, betartatása. 
Kommunikáció. 
 
 
 
 
A kitartás, lelkesedés, önbizalom 
megalapozása. Esztétikai-mûvészi 
tudatosság és kifejezõképesség, 
Segítségkérés és az önzetlen 
segítségnyújtás gyakoroltatása. 
Auditív figyelem fejlesztése. 
 
Az ember által létrehozott 
alkotások értékeinek a feltárása.  
Egyszerűbb megfigyelések, 
tapasztalok megosztása. 
önkontroll, konfliktus-kezelõ 
képesség, kooperativitás, 
tolerancia, 
 

 
 
 
Csoportos 
 
 
 
 
 
Csoportos, páros 
vagy egyéni. 
 
 
 
 
 
Csoportos, vagy 
egyéni 
 
 
 
 

 
 
Tevékenykedtetés 
Megbeszélés. 
 
 
 
 
 
Tevékenykedtetés, 
Megbeszélés. 
 
 
 
 
Szóforgóval, 
mondatforgóval, 
illetve 
tárlatvezetéssel. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Száraztészta, tempera, 
ragasztópisztoly, rafia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A feldolgozás menete 



Tanítói tevékenység  Tanulói tevékenység 

I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése 
1. óra (délelőtt) 
A tanító a gyerekeket hátra hívja a szőnyegre. Megkérdezi tőlük, 
milyen karácsonyi dalokat tanultak az előző órákon. Melyik volt a 
kedvencük. Énekeljék el! 
 
 
Utána meghallgatják CD-ről a „Mennyből az angyal…” kezdetű dalt. 
 
 
A tanító azt kéri, próbáljanak visszaemlékezni arra, hogy milyen 
karácsonyi verseket olvastak, és melyiket kellett megtanulni kívülről. 
A versek felsorolása után, aki szeretné, elmondhatja a tanult verset. 
A felsorolás alatt a címek felkerülnek a táblára. 
 
 
 
 
 
 
A nevelő megkéri a gyerekeket, hogy mondják el neki ki milyen 
ajándékot ad a családtagjainak. Ki az, aki vásárolja az ajándékot, és ki 
az, aki saját maga készíti azt? E szerint alakítsanak két csoportot! 
 
 
A tanító néni elmondja a gyerekeknek, hogy most lehetőségük lesz arra, 
hogy saját maga készítsen ajándékot, vagy karácsonyi díszt. Ehhez nem 
kell mást tennie, csak végigmegy a folyosón és az osztályok melletti 
faliújságokra kiakasztott mintadarabok közül, kiválasztja azt, ami neki 
tetszik, szívesen elkészítené. Felírja a nevét az ajtókon lévő jelentkezési 
lapra. Megnézi, hogy kell-e vinnie valamilyen eszközt, vagy anyagot, 
ahhoz, hogy dolgozni tudjon. 1 gyerek 2 helyre iratkozhatott fel. 

 
 
A gyerekek elhelyezkednek a szőnyegre kirakott ülőpárnákra 
köralakban. Szóforgóban elmondják, melyik a kedvenc karácsonyi 
énekük. Amelyik címe a legtöbbször elhangzik, azt elénekeljük 
közösen.   
 
Meghallgatják a dalt.  
 
 
Beszélgető körben ülnek, és mindenki mond egy verscímet, ha nem jut 
eszébe, akkor továbbadhatja a szót a következő gyereknek. A 
következő verscímeket sorolják:  
     Suttog a fenyves… 
 
     Szán megy el az ablakod alatt- ez a megtanult vers, elmondják az 
önként jelentkezők 
     
    Zengenek az erdők és a havasok 
     Karácsonynak éjszakáján… 
     Ballag már 
      
                                                  
 
A gyerekek szóforgóban elmesélik, hogyan és mivel ajándékozzák meg 
a szeretteiket. A szőnyeg egyik felére azok ülnek, akik vásárolják, a 
másik felére, pedig azok, akik készítik az ajándékokat. 
 
 
A gyerekek a nevelővel együtt végigmennek a folyosón. Kiválasztják 
azt a munkadarabot, amit szeretnének elkészíteni, és feliratkoznak a 
névsorba. Ügyeltek arra, hogy az egyik osztályban az 1. a másik 
osztályban a 2. csoportba írják fel a nevüket, hogy ne legyen keveredés. 



2. óra (délután) 

II. Az új tartalom feldolgozása 
 
A tanító az 1-2. osztályos gyerekekkel,(egyszerre max. 12 fő) akik 
hozzá iratkoztak fel először, előkészíti a csoportokba rendezett 
asztalokra a tésztaangyalkához és egyéb száraztésztából készíthető 
díszhez szükséges anyagokat, és eszközöket. 
Utána tetszőleges csoportokba rendeződve leülnek az asztalokhoz. 
Minden asztalhoz legalább egy szülő odaáll, mert a ragasztópisztolyok 
használatában segíteni tudnak a gyerekeknek. 
 
A tanító megmutatja a tésztaangyalka készítésének lépéseit, majd az 
asztalnál körbejárva ellenőrzi, hogy a gyerekek megértették-e. 
 

1. lépés: vattából fejecskét kell gömbölygetni. 
2. lépés: a masnitésztából ragasztópisztollyal kialakítják a testet, és 

a szárnyakat. 
3. Felragasztják a fejet. 
4. a kiválasztott színekkel, temperával befestik a fejet, testet és a 

szárnyat 
5. Ha megszáradt, ragasztanak rá rafiából akasztót. 
 

Ha nem angyalkát, Hanem  másféle karácsonyfadíszt szeretnének 
készíteni arra is van lehetőségük, hiszen a többi asztalnál  is az előttük 
lévő mintadarabok alapján a tanító mindenkinek megmutatja az 
elkészítés folyamatát. 
 
Lánckészítés lépései: 

1. lépés: két kb. egyforma nagyságú félkör alakú tészta 
összeragasztása 

2. lépés: az első körbe egy második kör beleragasztása és így 

 
 
 
A gyerekek minden asztalra tesznek egy tálkába kétféle száraztésztát. 
(kagyló, masni) A kikészített ecsettálakba vizet öntenek, ecseteket, 
temperát, törlőruhákat készítenek melléjük. Az asztalokra helyezik 
még a ragasztópisztolyokat, a vattacsomócskákat, és a rafiát is. Az 
asztalokon ott vannak már a mintadarabok, minden asztalon más. 
Amikor ezzel végeztek, akkor egy-egy asztalhoz leülnek azok, akik 
együtt szeretnének dolgozni, mert azonos díszt szeretnének készíteni..  
 
A gyerekek, akik szeretnének angyalkát készíteni, a tanító által 
mutatott lépések alapján dolgoznak. Ha valaki megakad, akkor az 
ügyesebb, vagy gyorsabb társa segít neki. Vannak olyan mozzanatok, 
pl. az akasztó felragasztása, ami csak párban lehetséges. 
 
 
 
 
 
 
 
A másik asztalnál rövid kör alakú tésztából láncot, jégcsapot, lehetett 
készíteni.  
A gyerekek kiválogatják a megfelelő nagyságú tésztákat, majd a 
felnőttek segítségével, a ragasztópisztollyal összeragasztják azokat. 
Utána tetszőleges színűre megfestik a szemeket. 
 
 
 
 
 
 



tovább, kb. 8 szemig. 
3. A szemek festése különböző színűre. 

 
A jégcsapnál hasonlóan köröket ragasztanak össze, csak nem egymásba 
fűzve, hanem egymáshoz ragasztva. 
 
Amikor a munkákkal végeztek, akkor a tanító megkéri a gyerekeket, 
tegyenek rendet az asztalokon, majd készítsenek az elkészült darabokból 
egy kis kiállítást. Először egy- egy asztalnál mondanak véleményt, majd 
egyikük 

 
 
 
A gyerekek a rendrakás után elrendezik a kész munkadarabokat, majd 
szóforgóval mondanak a munkáikról valamit. Utána minden asztalnál 
ott marad valaki a többiek, pedig elmennek és megnézik a másik 
csoport munkáit. Akik az asztalnál vannak, azok mutatják be a 
tésztadíszeket.  

3.óra (délután) 
 
A 2. óra forgatókönyve alapján egy másik 12 főből álló 1-2. osztályos 
gyerekcsoporttal végezzük el ugyanazokat a feladatokat. 
 

 

 
Értékelés:  
Az öko karácsonyi dísz és ajándékkészítés ilyen formájával, ahol a gyermek, a pedagógus és a szülő együtt munkálkodik, 
közösen örül az elkészített munkadarabnak, új lehetőséget kap mindenki a kooperativitásra, toleranciára. Itt arra volt módja 
mindenkinek, hogy a körülöttünk található anyagokból kreativitása, tervezési készsége, művészi és esztétikai érzéke 
segítségével a legszebb munkadarabot készítse el. Miután csoportban dolgoztak, így arra is lehetőség nyílt, hogy egymásnak 
segítséget nyújtsanak, vagy segítséget kérjenek. 
 A délelőtti ráhangolás, megfelelő hangulatot biztosított a hagyományok, szokások, énekek, versek felidézésével. 
A foglalkozás befejezéseként megrendezett kis kiállítás és tárlatvezetés lehetőséget adott az alkotás örömének átélésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Karácsony projekt 
 

1.c 
 

Iskolai projektben végzett foglalkozás vázlata és menete 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Készítette: Erdeiné Kővári Judit 
                                                                                            Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája Kunszentmiklós 

                Évfolyam: 1. Évfolyam (matematika kompetencia „A”programcsomag 
 
 

 
Az óra témája: Karácsony projekt 
 
A foglalkozás vázlata 
 
A foglalkozása célja: Az évszakok jellemzői, szépségei, körforgásuk. Összehasonlításuk. Évszakok sorrendje. Beszédfejlesztés, számfogalom és 
szókincsbővítés. Az évszakok és az élővilágban bekövetkező változások közti oksági összefüggések tudatosítása. 
 
A képességfejlesztés fókuszai: Elemi számolási készség, fejlesztése. Az évszakok jellemzőinek megismerése, a változás okainak tudatosítása.  
Kulturált, igényes beszéd kialakítása. Beszélgetés kezdeményezése, együttműködés fejlesztése. Problémamegoldó képesség, önismeret fejlesztése. 



 
Tevékenységek, feladatok Kiemelt készségek 

képességek 
Munkaformák Módszerek Eszközök, feladatok 

I. Ráhangolódás:             
Mondókák, évszakok. 

 

Kommunikáció. 
Gondolkodás, emlékezet.  
Számlálás, számfogalom. 

Frontális. Beszélgetés. 
Tevékenykedtetés. 

Számolópálcs. 

II. Új tartalom feldolgozása: 
 

1.Mikulás. 
 

Figyelem, emlékezet, 
gondolkodás, 
számfogalom.  

Frontális. 
 
Heterogén csoport. 
 
 

Nevelői magyarázat, 
megfigyeltetés, emlékezet, 
számlálás. 

1. melléklet 

Mikulás énekek Emlékezet, gondolkodás. 
Megfigyelés. 

Frontális. Megbeszélés, megfigyelés, 
emlékezet. 

2. sz. melléklet 

Mikulásmanó Megfigyelés, érzékelés, 
kommunikáció. 

Páros munka. Beszélgetés, 
tevékenykedtetés. 

3. sz. melléklet 
Olló, ragasztó, mogyoró, 
filc, filctoll, törlőrongya.  

 
2. Család 

Megfigyelés, 
számfogalom, 
érzékszervekkel való 
tanulás. 

  Egyéni. Frontális. Megfigyelés, 
tevékenykedtetés. 

Ceruza, rajzlap, színes 
ceruza. 
 

3. Karácsony Megfigyelés, emlékezés.  
Kommunikáció, 
problémamegoldó 
gondolkodás. 

         Frontális.             
Heterogén csoportok. 

 Nevelői magyarázat. 
Beszélgetés, 
tevékenykedtetés. 

4. sz. melléklet 
Mély és lapos tányérok, 
kanalak, villák, kések, 
poharak, szalvéták. 

III. Értékelés.     
 
 
 
 
 
 
A feldolgozás menete: 



Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység 
I. Ráhangolás. Miről szól a mondóka? 
Elmúlt a nyár itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz. 

      A csősz feladata a szőlő őrzése. 
      Miről szól a mondóka? 

Esik eső, fúj a szél nemsokára itt a tél. 
Miről szól a mondóka? 

      Gyere tavasz várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának. 
      Cinke madár mikor lesz nyár? Majd, ha apád aratni jár. 
Évszakok: Az évszakokról 1-1 jellegzetes kép kirakása a táblára. Sorold 
fel az egyes évszakok jellemzőit!  
Ősz (peregnek a falevelek), tél (hóember), tavasz (virágzó fa), nyár  
(strandozás). 
 
 
Rakjál ki annyi korongot, ahány évszak van! Számold meg hány évszak 
van!  
Milyen évszak van most?  
Soroljátok fel mely hónapok tartoznak ehhez az évszakhoz!  
Számoljuk meg hány hónap ez! 
Melyik szám a kisebbik szomszédja? 
Melyik szám a nagyobbik szomszédja? 
Páros szám-e? 
 

 
A gyerekek elmondják, hogy a csősz feladata, hogy vigyázzon a 
szőlőre. 
 
Tél. 
 
Kizöldül a fű, a fa. 
Nyáron levágják a búzát. 
A búzát levágják. 
Ősz: Hullanak a levelek, érik szőlő, alma, körte dió, mandula. Esős, 
ködös az idő. Tél: hideg, fagyos idő. Esik a hó. Mikulás, karácsony. 
Tavasz: rügyeznek a fák, bokrok, kihajt a fű, nyílnak a virágok: 
hóvirág, ibolya, nárcisz, tulipán. Nyár: érik a cseresznye, meggy, 
barack. Levágják a búzát. Meleg van. 
 
Ősz, tél, tavasz, nyár 4) van. 
 
Tél. 
December, január, február. (3) 
2 
4 
Nem. 

1. Mikulás: 
Hallgassátok meg, Zelk Zoltán: Mikulás című versét! 
Kiről szól a vers?  
Mit hozott a télapó? 
Húzzatok színes pálcát! A húzott színnek megfelelően üljetek le az 
asztalokhoz! Beszéljétek meg ki lesz az idő, csendfelelős, a kapitány és 
a szószóló! 
Rajzoljátok le, mi jut eszetekbe a Mikulásról? 
 

1. sz. melléklet 
A tanító felolvassa. 
Mikulás. 
Cukrot, mogyorót. 
Heterogén csoport 4) kialakítása. A csoporttagok feladatainak 
megbeszélése. Idő, csend felelős, kapitány, szószóló. 
 
A gyerekek munkához látnak, a tanító szükség szerint segít. 
 



Minden csapat szószólója mondja el, mit rajzolt a csapata! A tanító jól 
látható helyre felteszi a rajzokat.  
Melyik csoport munkája tetszett és miért? 
Tudod-e ki volt ő? Segít a kép. 
Tényleg létező ember Miklós püspök volt, aki a szegény embereknek 
ajándékot és pénzt adott. Innen ered az a szokás, hogy a gyerekek 
ajándékot kapnak. 
Mikor van Miklós névnap? 
Rakj ki annyi számolópálcát! 
Melyik szám a kisebb és a nagyobb szomszédja? 
Páros szám-e? Húzzátok össze kettesével a pálcákat! 
Melyik városban laksz? 
Kiről kapta a nevét?  
Mit jelent a püspök szó? 
 

A munka végeztével a szószólók elmondják, hogy mit rajzoltak. Pl: 
Mikulást, virgácsot, cukrot, diót, csizmát, szánt stb.  
Válaszok meghallgatása. 
 1. sz. melléklet. Válaszok meghallgatása. Miklós nevű ember stb.  
 
 
 
Segítünk megkeresni a naptárban. December hatodikán. 
6 
5 és 7 
Igen, páros szám. 
Kunszentmiklós. 
Kun: népről, Szent Miklóst: Miklós püspökről. 
Egyházi vezető. 
 

Köszöntsük a Mikulást énekkel! 
Milyen énekeket tanultatok? 
Miről szól a Suttog a fenyves című dal? 
 
Miről szól a Télapó itt van című ének? 
 
Miről szól a Hull pelyhes fehér  hó című ének? 
 
 
 

2. sz. melléklet 
Suttog a fenyves, Télapó itt van, Hull a pelyhes stb. 
Jön a télapó, vége az évnek, hó és fagy van, kell a kendő. Esik a hó és 
jön a szánkó. 
A Mikulásnak hó a subája, jég a cipője, leng a szakálla és teli a zsákja 
ajándékkal. Két szarvas húzza a szánkóját, és sok fele elvitte.   
Hulló hóban jöjjön el a Mikulás, mert a gyerek várják és énekkel 
köszöntik. 

Mikulásmanó készítése. 
Készítsetek ki piros temperát, ecsetet, vizet! 
A festéket kevés vízzel hígítsátok fel, majd fessétek le a mogyoró egyik 
felét!  
Rajzoljátok körbe filcen az alaklemezt! 
 
Fessétek be a mogyoró másik felét is! Majd tegyétek félre a papírra 
száradni. 

3. sz. melléklet 
A gyerekek kikészítik a festéket, ecsettálat, újságpapírt, törlőrongyot. 
Befestik a termés egyik felét, az újságpapírra teszik száradni. 
 
 Míg szárad addig az alaklemezzel körbe rajzolják a manó szakállát. A 
tanító szükség szerint segít. 
 Száradás után befestik a másik felé, majd a papírra teszik száradni. 
 



Az alaklemezt tegyétek a filcre és rajzoljátok körül! 
Vágjátok ki a filcből a szakállát! 
Rajzoljuk meg a szemét, orrát! 
Ragasztozd be az orra alatti részt és nyomd rá a szakállát!   
Egy kis ideig nyomjad rá, hogy nehogy leváljon! 
Kiállítás rendezése az elkészített munkákból. 
Melyik manó tetszik és miért? 

A diákok körberajzolják. Ha szükséges a tanító segít. 
A gyerekek kivágják a szakállt. A tanító szükség szerint segít. 
A gyerekek fekete filccel megrajzolják. 
Beragasztozzák az orra alatti részt és ráteszik a szakállt. Majd egy ideig 
rányomják. A tanító szükség szerint segít. 
A gyerekek névvel ellátva kiteszik a munkájukat. 
Vélemények meghallgatása. 

2. Család 
Az otthonról hozott képek alapján mutasd be a családodat! 
Kik élnek együtt a családodban? 
Hogyan szólítod őket? 
Rajzold le a családodat! Mindenki legyen rajta a képen! 
Hozzátok ki a rajzokat! Nézzük meg kik vannak a te családodban! 
Csoportokat fogunk alakítani. 
Húzzatok színes pálcát! A húzott színnek megfelelően üljetek le az 
asztalokhoz! Beszéljétek meg ki lesz az idő, csendfelelős, a kapitány és 
a szószóló! 
Beszéljétek meg miért jó családban élni? 
Mondja el a piros csapat szószólója! 
Mondja el a zöld csapat szószólója! 
Mondja el a sárga csapat szószólója! 
Mondja el a kék csapat szószólója! 

 
A gyerekek elmondják kik tartoznak a családjukba: édesapa, édesanya,  
testvérek, nevelőapa, nevelőanya, nagyszülők, dédszülők stb.  
Édesapa, édesanya, apa, anya, mama, papa stb. 
A tanulók lerajzolják a családjukat. A tanító szükség szerint segít. 
Közösen megnézzük a képeket. 
 
Heterogén csoport (4) kialakítása. A csoporttagok feladatainak 
megbeszélése. Idő, csend felelős, kapitány, szószóló. 
 
A gyerekek halkan megbeszélik. 
Biztonságot ad, gondoskodnak róluk, anya, mama jókat süt. 
Játszanak velük, mesélnek nekik. Ha betegek ápolják őket.  Szeretik 
őket stb. 

3. Karácsony 
Melyik a család és a szeretett ünnepe? 
Ki született ekkor?  
Ti hogyan készültök a karácsonyra? 
 
 
Ti miben tudtok segíteni ilyenkor? 
Csoportokat fogunk alakítani. 
Húzzatok színes pálcát! A húzott színnek megfelelően üljetek le az 
asztalokhoz! Beszéljétek meg ki lesz az idő, csendfelelős, a kapitány és 
a szószóló! 

 
Karácsony. 
Jézus Krisztus. 
 Anya, mama süteményeket süt. Ünnepi vacsorát, ebédet főznek. 
Karácsonyfát állítunk vagy hoz a Jézuska, megajándékozzuk egymást, 
vendégségbe megyünk és vendégeket várunk stb. 
Sütés, takarítás, fa díszítése, terítés stb. 
Heterogén csoport (4) kialakítása. A csoporttagok feladatainak 
megbeszélése. Idő, csend felelős, kapitány, szószóló. 
 
4. sz. melléklet. Terítést elvégzik a gyerekek. A tanító szükség szerint 



Terítsétek meg a karácsonyi asztalt! Halkan beszéljétek meg, hogy mi 
hova kerül! 
Nézzük meg hogyan terítette meg az asztalt a piros csapat! 
Nézzük meg hogyan terítette meg az asztalt a zöld csapat! 
Nézzük meg hogyan terítette meg az asztalt a sárga csapat! 
Nézzük meg hogyan terítette meg az asztalt a kék csapat! 
Melyik csapat dolgozott le ügyesebben? Miért? 

segít.  
A gyerekek elmondják a véleményüket. Ha szükséges, akkor kijavítják 
a hibát. 
 
 
A gyerekek elmondják a véleményeiket és megindokolják. 
 

Köszöntsük a karácsonyt dallal! 
Milyen énekeket tanultatok? 
 
Énekeljük el a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalt! Miről szól?  
Énekeljük el a Pásztorok, pásztorok című dalt! Miről szól?  
 
Énekeljük el a Mennyből az angyal című dalt! Miről szól?  
 
 
Rajzold meg a karácsonyfadíszek hiányzó párját! Hogy hova 
megmutatja a fűzér. Mit szeretnél karácsonyra? Rajzold le a fa mellé! 
 

5. sz. melléklet 
Felsorolják a gyerekek: Kiskarácsony, Pásztorok, pásztorok, Mennyből 
az angyal, stb. 
A kisült kalácsot szeretné megenni melegen. 
Betlehem városába sietnek a pásztorok, hogy köszöntsék Jézust, aki 
meg váltotta a bűneiktől az embereket. 
Az angyal eljött Betlehembe, a pásztorokhoz, hogy nézzék meg Isten 
fiát, aki jászolban fekszik. 
6. sz. melléklet 
A tanulók megrajzolják a díszek párjait. A tanító szükség szerint segít. 
Utána a kívánt ajándékot is odarajzolják.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Értékelés: 
 Az óra jól szolgálta az elemi számolási készség, probléma megoldó képesség fejlesztését. Az évszakok jellemzőinek 
megismerését és a változás okait is jól sikerült elsajátítatni. A kulturált, igényes beszéd kialakítását még csiszolni kell, általában 
egy szavas válaszokat adtak.    Az évszakok és az élővilágban bekövetkező változások közti oksági összefüggések elsajátítását  
tudatosítása  segítette az óra. 
 
Mellékletek: 
 
Zelk Zoltán: Mikulás(melléklet01) 
 
Égi úton fúj a szél, 
hulldogál a hó, 
nem bánja azt, útra kél 
Mikulás apó. 
  
Vállán meleg köpönyeg, 
fújhat már a szél, 
nem fagy meg a jó öreg, 
míg a földre ér. 
  
Körülötte égi fák, 
rajtuk csillagok, 
lámpást tart a holdvilág, 
fényesen ragyog. 
  
Lent a földön dalba fog 
száz és száz harang: 
"Jó, hogy itt vagy, Mikulás, 
gling, giling-galang!" 
  
Ablakba tett kiscipők 
várják jöttödet. 

Weöres Sándor:Suttog a fenyves (melléklet02) 
 
Suttog a fenyves, zöld erdő, 
Télapó is már eljő. 
Csendül a fürge száncsengő, 
Véget ér az esztendő. 
 
 
Tél szele hóval, faggyal jő, 
Elkel most a nagykendő. 
Libben a tarka nagykendő , 
Húzza-rázza hűsszellő. 
 
 
Suttog a fenyves, zöld er dő, 
Rászitál a hófelhő. 
Végire jár az esztendő, 
Cseng a fürge száncsengő. 
 
Télapó itt van: 
Télapó itt van, hó a subája, 
Jég a cipõje, leng a szakálla. 
Zsák, zsák, teli zsák, piros alma, aranyág. 
 



- Hoztál cukrot, mogyorót, 
jóságos öreg? 
  
- Hoztam bizony, hoztam én, 
hisz itt az idő, 
nem marad ma üresen 
egyetlen cipő. 
  
Hajnalodik. Csillagok 
szaladnak elé, 
amint ballag Mikulás 
már hazafelé. 
 

Két szarvas húzta, szán repítette, 
Gömbölyû zsákját százfele vitte. 
Zsák, zsák, teli zsák, piros alma, aranyág. 
 
(Gyermekdal – Donászy) 
 
Kotta: 
 
m r-r / d r / m r-r / d r :// 
m s / m-m s / m-r-m-r / d-d d // 
 
 
 

Hull a pelyhes… 
Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el, kedves Télapó! 
Minden gyerek várva vár, vidám ének hangja száll. 
Van zsákodban minden jó, piros alma , mogyoró, 
Jöjj el hozzánk várunk rád, kedves öreg Télapó! 
 
Nagyszakállú Télapó jó gyerek barátja, 
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja. 
Amerre jár reggelig, kis cipõcske megtelik, 
Megtölti a Télapó, ha üresen látja. 
 
(Nyugat-Európai gyermekdal – Rossa) 
 
Kotta: 
 
d-d-s-s / l-l s / f-f-m-m / r-r d :// 
s-s-f-f / m-m r / s-s-f-f / m-m r / 
d-d-s-s / l-l s / f-f-m-m / r-r d // 

 



Télmanó készítése(melléklet 03) 
Szükséges anyagok: 
-tempera 
–vatta 
– cérna 
 
Karácsonyi asztal megterítése: (melléklet 04) 
 
Kiskarácsony nagykarácsony….(mellélet 05) 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegében. 
 
Kis fenyőfa, nagy fenyőfa, 
Kisült-e már a malacka? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegében. 
 
Jaj, de szép a karácsonyfa 
Ragyog rajta a sok gyertya. 
Itt egy szép gömb, ott egy labda. 
Jaj de szép a karácsonyfa! 
 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Van-e kolbász a padláson? 
Ha nincs a kolbász a padláson, 
Nem ér semmit a karácsony. 
 
Kezem, lábam, jaj, de fázik, 
Talpam alatt jég szikrázik. 
Ha szikrázik, hadd szikrázzon, 
Azért van ma szép karácsony! 
 
Béke szálljon minden házra, 
Kis családra, nagy családra! 
Karácsonyfa fenyőága, 
Hintsél békét a világra! 



Karácsony projekt 
4.c 
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12.01. 
Az óra célja: karácsonnyal kapcsolatos új szavak megtanulása, azok alkalmazása, a tanulók szókincsének bővítése 
 
Eszközök, anyagok: laptop, interaktív tábla, fénymásolt lapok, labda, szókártyák, blue-tech ragasztó, kivágott dominó 
 
Időkeret: 2x45 perc 
 
 
 
 
 
 
 



 Tanári tevékenység Tanulói tevékenység 
7.30 
A tanár megkéri a tanulókat, hogy álljanak fel, és a jól ismert számolós játékot 
kezdjék el sorban, egyik tanuló mondja a számokat a másik után, minden harmadiknál 
tapsoljanak. 

 
A tanulók követik a tanár utasításait. Felállnak és el kezdenek számolni százig, úgy, 
hogy minden harmadik szám helyett tapsolnak. Az a tanuló nyer, aki állva marad a 
végén, aki elrontja, leül. 

7.35 
A tanár megkéri a gyerekeket, hogy gyűjtsenek össze minél több szót, amely a 
karácsonyhoz kapcsolódik, majd a csoportok listáit felolvastatva egy közös listát 
készít a táblán. 

 
A tanulók csoportokban listát készítenek azokról a szavakról, amelyek a karácsonnyal 
kapcsolatban jutnak az eszükbe, majd a szóvivő felolvassa az összegyűjtött szavakat. 

7.40 
A tanár kivetíti az interaktív táblára az új szavakat ábrázoló képeket. Bemutatja és 
gyakoroltatja a helyes kiejtést. 
 
8.10 
A tanár az eszközfelelősökkel kiosztatja az előre elkészített karácsonyi bingójáték 
fénymásolatait, majd elmondja a már ismert játékszabályokat. (A tanár mondja a 
szavakat, amelyik gyerek felismer egy sort a papírján, azt mondja, hogy bingó.) 

 
A gyerekek lemásolják a kivetített szavakat, majd a tanár segítségével gyakorolják a 
megfelelő kiejtést. 
 
 
A gyerekek bingójátékkal fejezik be az első órát. 

8.25 
A tanár két csoportot alkot, labdát ad a tanulóknak, majd megkéri őket, hogy idézzek 
fel a tanult szavakat. A tanár a feladat során segít, a hibás kiejtést kijavítja. 

 
A gyerekek két csoportban játszanak. Egymásnak dobálva a labdát kérdezik ki 
egymástól a szavakat. 

8.35 
A tanár egy karácsonyfát ábrázoló csomagolópapírt ragaszt a táblára. Az 
eszközfelelősöknek szókártyákat ad. Bemutatja az osztálynak a mondatot, amit 
szeretne hallani a tanulóktól. ’This is a T-shirt for Mary.’ 

 
A tanulók választanak egy szókártyát (pl. ami könyvet, ruhadarabot ábrázol), amit 
ajándéknak szánnak egymásnak karácsonyra. Egyesével kimennek a táblához, és blue-
tech ragasztóval a karácsonyfa alá ragasztják az ajándékukat, miközben angolul 
elmondják, hogy mit kinek szánnak. 

8.50 
A tanár az eszközfelelősöknek odaadja az előre elkészített karácsonyi szódominót. A 
feladat közben ellenőriz, segít. 
Időkitöltő feladatot ad a gyorsan elkészülő tanulóknak. 
 
 

 
A gyerekek párban kirakják a karácsonyi szódominót. A hamarabb végzett gyerekek 
szókocka segítségével kikérdezik egymástól a szavakat. 
 
 

9.00 
A tanár karácsonyi keresztrejtvényt vetít ki az interaktív táblára, ezt a gyerekek 
papíron is megkapják. 

 
A gyerekek csoportban kitöltik a karácsonyi keresztrejtvényt. 

9.08 
A tanár kiválaszt egy tanulót, hogy értékelje az órát. 

 
Óra végén egy tanuló értékeli az órát. 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tevékenységek, feladatok 
 
 

Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek Eszközök 

7.30 
Számolós játék 

logika, beszédkészség, kiejtés, 
memória, gondolkodás 

osztály tevékenykedtetés, 
gondolkodtatás 

 

7.35 
Karácsonnyal kapcsolatos szavak 
összegyűjtése 

memória, írás csoport  papír, íróeszköz 

7.40 
Az új szavak bemutatása 

beszéd 
kiejtés 

tanári bemutatás, csoport, egyéni tanári magyarázat, beszéltetés, 
kiejtés gyakoroltatása 

laptop 
interaktív tábla 
 

Az új szavak leírása írás egyéni   
8.00 
Bingo játék 
 

memória 
logika 

osztály  fénymásolt papírok 

8.25 
Szavak átismétlése 

gondolkodás 
memória, kiejtés 

csoport egymás kikérdezése labda 

8.35 
Ajándékötletek 

beszéd, kiejtés, mondatalkotás osztály, egyéni beszéltetés szókártyák, blue-tech ragasztó 

8.50 
Domino 

logika, memória párban gondolkodtatás kivágott domino (karácsonnyal 
kapcsolatos szavakkal) 

9.00 
Keresztrejtvény 
 
 
Értékelés 

memória, írás csoport 
 
 
 
egy tanuló értékeli az órát 

 laptop, interaktív tábla, 
fénymásolás, papír 



12.10. 
Az óra célja: egy vers megtanulása 
Időkeret:45 perc 
 
Tevékenységek, feladatok Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek Eszközök, anyagok 
7.30 
’Simon mondja’ játék 

gondolkodás, mozgás csoport tevékenykedtetés  

7.35 
’Xmas’ vers bemutatása 

olvasás, figyelem frontális figyelemfelkeltés laptop 

7.45 
Vers lefordítása, új szavak 
kikeresése, megbeszélése 

olvasás, gondolkodás csoport  Szótár, fénymásolat 

7.55 
Vers memorizálása 

memória, gondolkodás, kiejtés csoport/ frontális beszéltetés, gondolkodtatás, 
valamennyi érzékszervvel való 
tanulás 

 

8.05 
Összekevert verssorok kirakása 

memória csoport  blue-tech ragasztó, 
csomagolópapír 

8.10 
Szólehúzós játék 

gondolkodás, memória csapat verseny tábla, kréta 

 
12.15 
Az óra célja: ’Jingle Bells’ dal megtanulása, új szavak használata 
Időkeret: 2x45 perc 
 
Tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek Eszközök 
7.30 
Kitalálós játék (Címet) 

gondolkodás osztály gondolkodtat tábla, kréta 

7.35 
A dal mondanivalója, a szöveg 
értelmezése (’Jingle Bells’) 

beleérző képesség, figyelem, 
asszociálás 

osztály beszéltet, gondolkodtat tábla, kréta, dalszöveg 

7.43 
Dalrészletek meghallgatása, 
sorba rendezése 

memória, fordítás, zenei 
kompetencia 

osztály, pármunka valamennyi érzékszervvel való 
tanulás 

feldarabolt dalszöveg 

8.05 
rímkeresés 

zenei kompetencia, olvasás pármunka valamennyi érzékszervvel való 
tanulás 

dalszöveg, interaktív tábla 
 

8.25 
éneklés 

zenei kompetencia osztály/ csoport tevékenykedtet dalszöveg 

8.35 
Szavak felismerése 

koncentráció, írás osztály/ egyéni megfigyeltetés tábla, kréta 



8.45 
A dalszöveg megtanulása 
soronként 

memória, beszéd osztály, egyéni valamennyi érzékszervvel való 
tanulás 

interaktív tábla 

9.00 
Éneklés csoportban (fiúk, 
lányok) 

zenei kompetencia, kiejtés csoport, osztály tevékenykedtet dalszöveg 

 
12.17 
 
Látogatás az óvodába. 
Közös kézműves foglalkozások. 
 
12.22 
Az óra célja: ’We wish you a merry Christmas’ dal megtanulása, új szavak használata, képeslap készítés 
Időkeret: 2x45 perc 
 
Tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek Eszközök 
7.30 
Szógyűjtő verseny 

gondolkodás, írás csapat gondolkodtat, tevékenykedtet csomagolópapír, filctoll, blue-
tech ragasztó 

7.35 
A dalszöveg értelmezése 
(’We wish you a merry 
Christmas’) 

fordítás, figyelem, asszociálás osztály beszéltet, gondolkodtat dalszöveg, interaktív tábla, 
laptop 

7.45 
Új szavak kigyűjtése 

olvasás, figyelem csoport tevékenykedtet szótár, filctoll, csomagolópapír, 
blue-tech ragasztó 

7.55 
A dalszöveg megtanulása 
soronként 

memória, beszéd osztály valamennyi érzékszervvel való 
tanulás 

interaktív tábla, laptop 

8.05 
énekverseny 

zenei kompetencia, kiejtés csapat szerepeltet dalszöveg 

8.25 
Karácsonyi dalok átismétlése 

zenei kompetencia osztály tevékenykedtet, szerepeltet dalszöveg 

8.30 
Karácsonyi ajándék- 
képeslapkészítés 

kézügyesség, írás, fordítás csoport/ egyéni tevékenykedtet papír, olló, karton, 
csillámragasztó, filctoll 

8.50 
Jókívánságok megbeszélése, 
ráírása a képeslapra 

gondolkodás, beszéd, írás csoport, egyéni tevékenykedtet filctoll 

9.00 
értékelés 

beszéd, gondolkodás csoport beszéltet, visszaemlékeztet papír, ceruza 



MELLÉKLETEK: 
 
Karácsonyi vers: 
 
My Christmas wish for you, my friend 
Is not a simple one 
For I wish you hope and joy and peace 
Days filled with warmth and sun 
 
I wish you love and friendship too 
Throughout the coming year 
Lots of laughter and happiness 
To fill your world with cheer. 

 
Összegzés: 
 
A karácsonyi projekt megvalósítása során rengeteg pozitív élményünk volt a 4. c-s gyerekekkel.  
A 4 hét alatt énekeket tanultunk, mondókáztunk és sok új szóval bővült a gyerekek szókincse. 
Legnagyobb sikereket az énektanulásnál értünk el. Ezeken az órákon tanulták a legtöbb új szót, használni is tudták azokat. 
Nagyon jókedvűek voltak, és sikerélménnyel töltötte el őket, hogy az énekek segítségével már rövid mondatokat is meg tudtak 
fogalmazni. 
A gyerekek képeslapokat készítettek egymásnak ajándékba. Az eddig gyengébb eredményeket elért tanulók is aktívan részt vettek 
az órán. 
Talán az egyetlen nehézséget a dominójáték jelentette. A tanulók egy részének nehezen ment a dominók kirakása, annak ellenére, 
hogy ismert szavakat kellett volna párosítani. 
December 17-én az angol óra keretében ellátogattunk az óvodába. Nagyon boldogok voltak a gyerekek, hiszen találkozhattak a 
régi óvó nénikkel, dadusokkal. Mézeskaláccsal vártak minket, majd közös kézműves foglalkozással töltöttük el az időt. 
 
 
 
 
 



A felső tagozatosok számára kitűzött célok: 
 

- A karácsony történetének mélyebb megismerése 

- Az ünnepkör történetének megismertetése 

- A lakóhelyhez kötődő  népszokások bemutatása 

- A városhoz, szülőföldhöz való pozitív viszony megerősítése 

- A közösség erősítése 

- A család fontosságának hangsúlyozása- szülők, nagyszülők tisztelete 

- A városunkban található egyházak megismerése, az ünnepkörhöz tartozó jelképek, tevékenységek felfedezése 

- közös tevékenység, közös élmény 

- kreativitás, manuális készség fejlesztése 

- A pozitív érzelmek fontosságának kiemelése 

- Más népek hagyományainak megismerése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fejlesztendő kompetenciák: 
 
- Nemzeti identitástudat 

- Versdramatizálás, történetek dramatizálása 

- Kreativitás  

- Szövegértés-szövegalkotás  

- Manuális készség fejlesztése 

- Memória fejlesztése. 

- Összefüggések keresése, észrevétele. 

- Társakkal való együttműködés képessége. 

- Egymás elfogadása.(Más népek hagyományainak tiszteletben tartása.) 

- Idegen nyelv fejlesztése (angol) 
 
Fontos feladatok, tevékenységek: 
- Karácsonyi memóriajáték 

- Közös daltanulás, majd éneklés. 

- Közös sütés, tevékenykedés. 

- Versek, történetek többszintű feldolgozása.(szövegértés, dramatizálás) 

- Hagyományok felelevenítése. 

- Plakátok, montázs, kollázs, képeslap készítése 
 
 
 
 

 



Karácsony projekt 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                              Készítette: Mező Imréné 

                                                                                                      Iskola: Varga Domokos ÁMK 
                                                                                         Évfolyam: 7. évfolyam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A MODUL CÉLJA: 
- a karácsony történetének mélyebb megismerése 
- az ünnepkör történetének megismertetése 
- a lakóhelyhez kötődő  népszokások bemutatása  
- a városhoz, szülőföldhöz való pozitív viszony megerősítése 
- a közösség erősítése 
- a család fontosságának hangsúlyozása- szülők, nagyszülők tisztelete 
- empátia, tolerancia erősítése 
- a városunkban található egyházak megismerése, az ünnepkörhöz tartozó jelképek, tevékenységek felfedezése 
- közös tevékenység, közös élmény 
- kreativitás, manuális készség fejlesztése 
- a pozitív érzelmek fontosságának kiemelése 
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI 
      - tematikus fókusz: versek különböző korokból 
                  - az ünnep és egyén viszonya 
                  - a társadalmi környezet és az életminőség összefüggései 
                  - a decemberi jeles napok és népszokások felelevenítése 
      - poétikai fókusz: vers alapján jelenet bemutatása 
      - szövegértési fókusz: a szövegben kifejezésre jutó értékek, magatartásformák felismerése 
                  - lényegkiemelés 
                  - összefüggések 
      - szövegalkotási fókusz: élménybeszámolók 
                  - kiselőadás előkészítése, megtartása  

- jelenet megalkotása 
 



Ajánlott módszerek: 
 egyéni információgyűjtés  

 kooperatív csoport  

 dramatizálás  

 páros munka  

 frontális munka  

Tervezés: a modul 8 órából  és 4 közös délutáni tevékenységből áll. 
Külső segítők: könyvtárosok, szülők, lelkes kollégák, a hagyományőrző csoport vezetője, egyházak vezetői  
 

 
A MODUL MENETE 

 
 
 
óraszám A foglalkozás témája Kiemelt képességfejlesztési fókuszok Munkaformák 

módszerek  
Szükséges eszközök 

1-2. óra Advent- szövegfeldolgozás 
Jeles napok a karácsonyi ünnepkörben
 

Együttműködés, szövegértés, 
szövegalkotás, dramatizálás 

Kooperatív 
csoportok 

Kartonok, ragasztó, színes 
ceruzák, filcek, olló, 
ragasztógyurma 
Internet  

3. óra Koszorúk feldíszítése- szülőkkel Kreativitás, manuális készség Kooperatív 
csoportok 

Koszorúalap, gyertyák, 
szalagdíszek, ragasztópisztoly 

4. óra A karácsony megünneplésének 
története 
Juhász Gyula: Karácsony felé 
Dsida Jenő: Itt a szép karácsony 
Ady Endre: Karácsony  
József Attila: Betlehemi királyok c. 
versei, elemzésük 
 

Szövegértés, dramatizálás,  Kooperatív 
csoportok 

 

5-6. óra 
 

A különböző egyházak 
készülődésének összehasonlítása 
Receptek gyűjtése, szakácskönyv 
összeállítása 

Analízis, szintézis, kiselőadás 
4 egyház összehasonlítása 
Templomok meglátogatása  

Kooperatív 
csoportok 

Rajzlapok, ragasztó, színes lapok, 
kartonok 



 
7-8. óra Néphagyományok: 

Táncos délután a hagyományőrző 
egyesülettel 
 
A mézes kalács és az energia- 
szülőkkel 
 

Közös tánc 
Közös sütés 

  
 
 
 
Mézeskalács hozzávalói/ liszt, 
porcukor, méz, vaj, tojás, 
szódabikarbóna, gyöngyök, 
tortadara/ 

9. óra Az ajándékozás szintjei- a válság 
hatásai 
Kommunikációs gyakorlatok, 
Dramatizálás: Gáspár király aranyai 
 

Szövegértés, dramatizálás, Kooperatív 
csoportok 

A szerepekhez: karton, lepedő, 
aranypénz, színes anyagok 
 
 
 

10. óra Családi délután: 
Gyöngyfűzés a szülők segítségével

Kreativitás, manuális készség  Kásagyöngy, rézdrót, damil, 
kapocs 

11. óra Az épület feldíszítése Kreativitás, manuális készség  Szalagok, díszek, fenyő 
12. óra Közös karácsonyi műsor megtekintése    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az óra menete 
Az óra témája: Advent- szövegfeldolgozás 
Jeles napok a karácsonyi ünnepkörben 
Tervezett időkeret: 90 p. 
Osztály: 7.b 
Az osztály létszáma. 25 fő 
 

 
 Feladatok  Tevékenységek, 

készségfejlesztés 
Időkeret  Eszközök  

Ráhangolódás: 
 

Minden csoport asztalánál gyertyát 
gyújtunk. Minden gyertya más színű. 
Vanília és fahéj illat a levegőben –
párologtatóból. 
Halk zene szól, ami nem zavarja az 
órát, de befolyásolja a hangulatot. 
 

 5 p. Gyertya, párologtató, 
illatcseppek, magnó, CD 

 Az adventre írt verseket kaptok. 
Olvassátok el és húzzátok alá az 
adventre jellemző kifejezéseket! 
Írjátok fel egy lapra! 

Páros munka 5p. Versek /l. mell./ 
a/4 lapok, vastag filcek 

                 Értékelés: A versek bemutatása, a kiírt szavak 
jelentésének magyarázata. 

Felolvasás, mondatfonetikai eszközök 
helyes használata 
Hangsúlyok 

5p.  

Jelentésteremtés  Csoportalakítás  
Minden gyerek húzzon egy kártyát! 
Üljön ahhoz az asztalhoz, ahol a 
családra jellemző színű gyertya ég. 

Családalapítás 
Ügyes, Szép, Kiss, Gazdagh, Nagy 
család. 
5 fős csoportok alakítása 

 Színes szókártyák 

 A család az advent időszakában. 
Osszátok ki egymás között a 
családtagok szerepeit. Készüljetek fel 
a bemutatkozásra, próbáljátok minél 
többet használni a 
metakommunikációt!A család neve 
jellemzi is a tagokat. 
 

Plakátkészítés 
Dramatizálásra való felkészülés 

10p. Csomagolópapír, színes ceruzák, 

                 Értékelés  Bemutatkozás  
 

A csoport tagjai bemutatkoznak  
gesztusokkal, mimikával, activityvel. 
A többi csoport kitalálja a 
családnevet.  

Csoportonként 2p.  



 Most nézzük meg a decemberi jeles 
napokat! 
A borítékokban a decemberi jeles 
napok elnevezései és időpontjai 
vannak. Az lesz a csoport feladata, 
hogy készítsen bemutató anyagot. A 
felkészüléshez szükséges eszközöket 
megtaláljátok a teremben! 
A bemutatónak tartalmaznia kell 
írásos és képi anyagot is. 

A borítékokban a jeles napok. Minden 
csoport húz 3 kártyát és bemutató 
anyagot készít. 
/ advent, Borbála, Miklós, Tamás, 
Luca, szentcsaládjárás, ostyahordás,  
Ádám-Éva, betlehemezés, István, 
János, Aprószentek, Szilveszter, Újév, 
vízkereszt, 

25p. Laptop-internet hozzáféréssel,  
Magyar népszokások,  
Jeles napok, ünnepi szokások c. 
könyvek 
Újságok, ragasztó, színes lapok, 
anyagok, olló, csomagolópapír,  

                       Értékelés: Bemutatás  Az elkészült anyagok bemutatása: 
montázs, kollázs, prezentáció, rajz, 
dalok, apró jelenetek 

Csoportonként 2-3p.  

 
 
Reflektálás  

 
 
Tanuljunk meg egy dalt! 

 
 
Közös éneklés 

 
 
5p. 

 
 
A dal szövege /l. mell./ 

 Mit tudtál meg a mai órán? Egy 
dolgot emelj ki! 
Hogy érezted magad? Fogalmazd meg 
a pozitív és a negatív érzéseidet is! 

Beszélgető kör  10p.  

 
 
 
MELLÉKLET: 
 
Felhasznált versek: 



Adorjánné Nagy Aranka: Örök adventben    
   
Jöttek és tűntek szent karácsonyok,    

tizennyolcnál is több talán, 
tizennyolcszor kerestem Őt, 
de titok maradt nekem és talány. 

Csak gyertyalángot láttam és fenyőt, 
azokban véltem vártam Őt, 
az Ige szólt, és csengett az ének, 
egy sugarát elfogtam szemének, 
de villanás volt csak és rejtelem. 
Kutattam arcát a szent éjeken, 
éreztem ízét borban és kenyérben, 

 
 
 
palástja lengett már az égen, 
de a felhőknél is magasabban; 
annyi tűnt karácsony után, 
én mégis - adventben maradtam. 

Tudom, a hegynek le kell omlani, 
akkor jön, ha a völgy is egyenes, 
Uram, évekig készítem utad, 
amelyen hozzám végre eljöhess. 
Mint kisded jössz, ki szív-bölcsőt keres? 
Vagy úgy toppansz be, mint vőlegény? 
Mécsemet minden nap megtöltöm, 
Örök adventben várlak én. 
 

 

Gyarmathy Irén: Jöjj el, Karácsony! 
Hordozlak magamban egész évben, 
sokszor rád gondoltam nyári éjben, 

eszembe jutottál reggel, délben, 
álmomban, ébren, nyárban és télben. 

Néztelek kitágult gyermekszemmel, 
hallgattam mit üzensz, figyelemmel, 

siettem hozzád, mint kicsi diák, 
ahányszor jöttél, szebb lett a világ. 

Vártalak később, hogy felnőtt lettem, 
s az ajándékot már magam vettem 

kicsinek, nagynak, ifjúnak, vénnek: 
szívemből tisztán szárnyalt az ének. 

Várlak még ma is, karácsony, drága, 
apró gyermekként a szemem tárva, 
szívemből ma is szárnyal az ének, 

tisztán ragyogsz, bár múljanak évek. 

Szívemben voltál, szüless meg mára, 
minden embernek karácsonyára, 

s maradj velem, míg múlnak az évek: 
Jöjj el, Karácsony! - úgy várlak, kérlek. 



 

Mécs László: Adventkor 

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk 
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk 

Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget 
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.



 

R. Lukátsi Vilma: Végtelen Adventek 
Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony, 
S elalszik a gyertya a zöld fenyőágon... 
Vajon... kialszik-e a fény a szemedben? 

Ádventi nép! Vársz-e, élsz-e reményedben?  
A Messiás eljött, de nem úgy mint várták, 

Nem fogadták be Őt, tagadták, utálták, 
Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát, 

Megakarták mérni Isten igazságát, 
És nem értették Isten Golgotáját... 

És nem értették meg Isten Történelmét. 
És nem értették meg Irgalmát, kegyelmét. 

Azt, hogy az öröktől fogva élő Ige 
Alázatosan jött le szolgálni ide. 

S végigjárta minden lépését az útnak... 
A próféciák is mind-mind ide futnak - 
- De itt van kezdete már a másik útnak.  
Később megértették, s szerte a világon, 

Évente új várás indul, új karácsony. 
Aztán... ahogy elmúlt a várásnak vége, 

Indulunk ismét a köznapok elébe...  
A Messiás eljön, de nem úgy, mint várják, 

De aki megérti Isten Golgotáját, 
Annak ádventje nem ,,karácsonyi ádvent.'' 
Mert tudja, visszajő onnan, ahová ment! 

És amikor zsendül a fügefa virág: 
A KEGYELEM betelt, s eljő az IGAZSÁG!  
Ádventi nép! Ma már az örömhír csendül, 

Emeld fel szemedet: a fügefa zsendül. 
Vedd füledbe szavát, ígéretét zengőn; 

Várd igaz ádventtel: eljön, eljön, eljön! 

Kárász Izabella: Megérkezett  
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, 

Az égi fény jelzi: megérkezett, 
Piros szívek arany húrján majd felkacag 

A Hozsánna, Dicséret és Hódolat. 
Az én szívem' is megérinti az öröm, 

És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön! 
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, 

S az égi fény jelzi: megérkezett!  
Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele, 

A Boldogság és Üdvösség szent fényjele, 
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl 

És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl! 
S a szeretet úr lesz a nagyvilág felett, 

S jóakarat simítja meg a szíveket, 
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, 

S az égi fény jelzi: megérkezett!  
Advent alatt ti földön élő emberek 

Kongassátok az elhallgatott szíveket, 
Legyen csengés-bongás a föld terén át, 
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát! 

Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen, 
Az ég fénylő csillagképében megjelen, 

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, 
S az égi fény jelzi: megérkezett!  

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, 
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok, 
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek 
S a békesség zászlója leng a föld felett, 

Béke, öröm, szeretet és jóakarat 
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat, 
S velük zengi a boldog föld az éneket: 
Urunk, Szabadítónk, megérkezett! 



Füle Lajos: Visszajön 
Hóból az erdő, ködből a felhő, 

hó esik, tél szele fújja... 
Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra! 

Száll csuda híre szívből a szívbe, 
kétezer év a tanúja: 

Valaki eljött, Valaki elment, 
Valaki visszajön újra! 

Angyalok ajkán, emberek hangján 
csendül a csillagos ének, 

Kétezer éve mennek Elébe 
boldogan, kik Neki élnek. 

Ott a helyed e drága menetben, 
életed KRISZTUSA vár rád. 

Hagyd el a gondot, légy vele boldog, 
zengje a szíved a hálát! 

Turmezei Erzsébet: Adventi éjszaka 
Fehér takaró, 

ezüst fénytartó, 
valót eltakaró. 

Mintha nem volna más, 
csak ez a ragyogás: 
titokzatos, csodás. 

Nincsen se hang, se zaj, 
nincsen se seb, se baj, 

se sóhajtás, se jaj... 
Se bűn, se szenny, se sár, 
se szín, se könny, se kár, 

csak hó és holdsugár. 
Hiszen így volna jó. 
De nem ez a való. 
Csal a fénytakaró. 
Alatta szenvedés, 

szenny, sár, ... elfödni és 
elrejteni kevés 

a hó és holdsugár. 
De Valakire vár 

a holdfényes határ. 
S ez az adventi, mély, 

havas és holdas éj, 
titkot tud: Jön! ... Ne fé



 

Isten szava 
A jó Isten hozzánk 

sohasem szólt szebben, 
soha meghatóbban, 
mint a szeretetben. 

 
Szívünk dobogása 
az Isten beszéde, 
megérti a földnek 

minden nemzetsége. 
 

Minden falat, amit 
megfelezel mással: 

fölér Isten előtt 
egy-egy imádsággal. 

 
S míg födeled védőn 

hajlik az árvára: 
ha szalmafödél is 
az az Isten háza. 

 
Mert az Isten hozzánk 
sohasem szól szebben, 

mint a könyörülő 
édes szeretetben. 

Advent 
Elég volt már a gyötrelem, 

elég volt már a sötétből. 
Napfényre vágyunk, már a gond 

fekete erdejéből. 
 

Növeld mibennünk mi isteni, 
s öld ki, ami bennünk állati, 
hiszen a dühös tusákba már 

mindenünk belefáradt. 
 

Szüless meg bennünk Tisztaság, 
Szüless meg bennünk Béke, 

S tedd kezedet a világ 
lázas ütőerére. 

 
Szüless meg bennünk Szeretet, 

a legszebb lelki virtus: 
- a szívünk szomorú, beteg - 
teremts bennünk új életet, 

Szüless meg bennünk Jézus



Adventi himnusz 
Jöjj el Jézus, jöjj sebesen, 
Téged áhít az én lelkem, 

Téged vár a földnek ágya, 
Jöjj ó napfény, siess már. 

 
Jézus te vagy mennynek éke, 
Jöjj el drága földnek fénye, 
Fényes lánggal, lobogással, 

Jöjj sietve példaadással. 
 

Nálad nélkül nincs nyugalmunk, 
Szomorúan vakoskodunk, 

sóhajtozunk, várva-várunk, 
Jöjj, ó napfény, világunk. 

 
Életünknek te vagy fénye, 

Mindeneknek nagy reménye, 
Megpihenni, lelkendezni 

Veled akar a lelkünk. 



 

Adventkor 

Valami szépet szeretnék mondani, 
a szívemet örömmel kitárni, 
advent titkos, szent ünnepén. 

 
Jézusom várlak. Leborulok én, 

szívem hozom, gyermeki szívemet. 
Jöttödre készíts föl engem, 

hiszen te vagy az örök szerete



                                          Szabolcska Mihály: Adventi ének 
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye 

Vezess el minket Jézusunk elébe, 
Ragyogj elõttünk fénynek oszlopával: 

Szent bíztatással. 

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, 
Vidám szivárványt szõ a borulatra; 
Igéje napfény, az ragyog felettünk, 

Mit félne lelkünk? 

Óh, jó az Isten, a mi sziklavárunk, 
Nem tart soká már bûnben bujdosásunk. 

Az ígéretnek földjére érkezünk, 
Jézus az nekünk. 

Õ lesz a váltság élet-birodalma; 
Változz' örömre szívünk aggodalma. 
Az elhagyottnak lesz már pártfogója, 

Oltalmazója! 

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes, 
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes, 

A szeretetnek fényes napja jõ fel 
Idvezítõnkkel! 

Szállj hát magasra, szíveink reménye, 
Vezess el minket Jézusunk elébe, 

Elsírni könnyünk' édes örömünkben, 
Szeretetünkben! 

 
A DAL SZÖVEGE:  1 Korinthus 13. 
Ha angyalnyelven folyékonyan beszélek, 
Ha minden pénzem szétosztom a szegénynek. 
De ha nincs bennem szeretet, mindez mit sem ér, 
A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér. 
 
Ismerhetek hétpecsétes titkokat, 
Elmozdíthatok hegyeket, halmokat



 
 

Karácsony projekt 
Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
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A MODUL CÉLJA: 
• a karácsony történetének megismerése 
• az ünnepkör történetének megismertetése 
• a közösség erősítése 
• segíteni a gyerekeket abban, hogy jól értsék – éljék a karácsonyt 
• a család fontosságának hangsúlyozása 
• empátia, tolerancia erősítése 
• a személyiség értékes jegyeinek erősítése, mint például a figyelmesség, kedvesség, segítségnyújtás  
• közös tevékenység, közös élmény 
• kreativitás, manuális készség fejlesztése 

 
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI 

1. tematikus fókusz: 
• versek különböző korokból 
• decemberi jeles napok 

 
 
 
 

2. szövegértési fókusz: 
• lényegkiemelés 
• összefüggések 
• hasonlóság és ellentét 



 
3. poétikai fókusz: 

• a bensőségesség kifejezőeszközei 

• a hangulati elemek kifejezőeszközei 
• a mindennapok és az ünnepek 

 
4. szövegalkotási fókusz: 

• prózából vers, versből próza alkotása 
• élménybeszámolók 
• kiselőadás előkészítése, megtartása 
• jelenet megalkotása 
• levél írása 

 
 
 
 
Ajánlott módszerek: 

• egyéni információgyűjtés  

• kooperatív csoport  

• dramatizálás  

• páros munka  

• frontális munka  

 
Tervezés: a modul 8 órából  és 4 közös délutáni tevékenységből áll. 



A MODUL MENETE 
 
óraszám A foglalkozás témája Kiemelt képességfejlesztési 

fókuszok 
Munkaformák 
módszerek  

Szükséges eszközök 

1-2. óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A karácsony története 
 
Karácsonyi magyar népszokások: 

• Luca napja 
• Advent 
• Betlehemezés 
 

Adventi koszorú készítése 
 

Együttműködés, szövegértés, 
szövegalkotás, kreativitás, manuális 

készség 

Kooperatív 
csoportok 

Koszorúalap, gyertyák, 
szalagdíszek, kartonok, ragasztó, 

színes ceruzák, filcek, olló, 
ragasztópisztoly, 

Internet 
 
 
 

3-4. óra Karácsony a magyar és a 
világirodalomban – versmondás, 
dramatizálás 

• József Attila: Betlehemi 
királyok 

• Reményik Sándor: A 
karácsonyfa megérkezik 
(részlet) 

• Charles Dickens: A Pickwick 
Klub (részlet) 

• Babits Mihály: Karácsonyi 
ének (részlet) 

• Petőfi Sándor: Karácsonykor 
• Lukács ev. (2, 1-20) 
• Selma Legerlöf: A szent 

éjszaka 
• Dsida Jenő: Itt van szép 

karácsony (részlet) 

Szövegértés, dramatizálás 
Kooperatív 

csoportok, páros 
munka 

 

5-6. óra 
 

• Ajándékkészítés 
• Karácsonyi díszek készítése 
• Az osztály ünnepi díszbe 

öltöztetése 
• Karácsonyi ételek  

Kreativitás, kézügyesség Kooperatív 
csoportok 

Koszorúalap, gyertyák, 
szalagdíszek, kartonok, ragasztó, 

színes ceruzák, filcek, olló, 
ragasztópisztoly, 

Internet, 
fenyő, karácsonyfadíszek 



 
7-8. óra • Hogyan ünneplik a 

karácsonyt világszerte? 
• A szeretet ünnepe – 

fogalmazás 
• Karácsonyi süteménysütés 

 

Kreativitás, együttműködés, manuális 
készség, szövegalkotás 

Kooperatív 
csoportok 

 
Mézeskalács hozzávalói 

9. óra Családi délután 
Karácsonyi ünnepség a szülők, 
nagyszülők bevonásával: 

• Rövid előadás 
• Ajándékozás 

 

Versmondás, dramatizálás Kooperatív 
csoportok 

Színes csomagolópapír, gyertyák 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Az óra menete 
Az óra témája: A karácsony története 
Karácsonyi magyar népszokások 
Tervezett időkeret: 90 p. 
Osztály: 5.b 
Az osztály létszáma. 27 fő 
 

 
 Feladatok Tevékenységek, 

készségfejlesztés Időkeret Eszközök 

Ráhangolódás: 
 

Szó-asszociáció az ünnep és a 
karácsony fogalmára: 

Felírom a táblára a fogalmat. 
Arra kérem a gyerekeket, 
írják le az első szót, ami a 
táblán lévő fogalomról 
eszükbe jut. Az egész tábla 
az övék, oda írhatják a 
kifejezést, ahová szeretnék. 
Mindenkire sort kerítünk. 
Másodszorra is elindítjuk a 
kört. 
Miután a szavak a táblán 
vannak, csoportosítunk. 
Mi függ össze mivel? 

 

Szóbeli kifejezőkészség, frontális 
munka, érvelés 5 p.  

Értékelés: Kiemeljük az egyes csoportokból a 
ritkább vagy szokatlanabbnak tetsző 
szavakat, s megkérdezzük; ki írta és 
miért? Hogyan jutott eszébe és mit 
jelent a számára? 

 5p.  

Jelentésteremtés  Csoportalakítás: 
• Minden gyerek húzzon egy 

kártyát! (A kártyán a 
karácsonyhoz kapcsolódó 
szimbólumok vannak, 

 
5 fős csoportok alakítása 

 
 
 

 
5 p. 

 
 
 

 
Színes ceruza, kártyák 

 
 
 



például csillag, gyertya, 
karácsonyfa…) Az azonos 
szimbólumot húzó gyerekek 
alkotnak egy csoportot. 
Szerepek kiosztása a 
csoporton belül.  

 
A karácsony története: 

• Szövegfeldolgozás – az 
olvasottak megbeszélése 

 
Kiscsoportos szituációs játékok: 

• Improvizációs játék: 
o karácsonyi 

készülődés a szent 
este délelőttjén 

o sütés-főzés 
o utolsó bevásárlás 
o ajándék-készítés 
o konfliktus az 

idillben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szöveg feldolgozása 
 
 
 
 
 
 
 

Dramatizálásra való felkészülés, 
dramatizálás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet, könyvtár, újságok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Értékelés: A jelenet bemutatása  
    

 Karácsonyi magyar népszokások: 
• minden csoport kap egy 

szöveget a karácsonyi 
magyar népszokásokról 
(Luca napja, betlehemezés, 
pásztorjárás, mendikálás, 
kántálás, regölés) 

Plakátkészítés egy-egy magyar 
karácsonyi népszokásról 20 p. Csomagolópapír, filc 

Értékelés: Beszámoló  Az elkészült plakátok bemutatása Csoportonként 2-3 
p.  

  
 
Adventi koszorú készítése 

 
 

Kézügyesség, kreativitás 

 
 

10 p. 

 
 

Koszorúalap, gyertya, fenyő, 
ragasztópisztoly, szalag, termések 

Reflektálás Karácsonyi fotó Kreativitás 10 p.  



• Arra kérem a csoportok 
tagjait, hogy készítsék el 
családi fotójukat a 
karácsonyfa előtt. Aki 
vállalja, beállítja a képet. 
Mindenkit, akivel a szent 
estét együtt tölti, a képbe 
illeszti. A többi csoportnak a 
beállításból ki kell találniuk, 
hogy ki kicsoda, s hogy 
milyen viszony van azok 
között, akik a képre kerültek. 
A végső magyarázatot a fotó 
szolgáltatja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


