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TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV

ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG

CÉL

A kompetencia alapú programcsomag Tűz -5-8-ig témája, Víz-1-es tématerv javaslatainak, játékainak beépítése a 
környezeti nevelésbe.

A komplex, differenciált játékban a gyerekek találják meg egyéni képességeiknek, fejlettségi szintjüknek, 
érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet.

A családok értékrendjébe épüljön be a Télapóvárás és a Karácsony hagyományokra épülő tudatos előkészítése.
Szemléletformálás, ismeretbővítés.

 Ünnepekhez köthető hagyományok megismertetése a gyerekekkel, szülőkkel.

FELADATOK

 Változatos érdeklődéskeltő tevékenységek közben új ismeretek nyújtása, néphagyomány ápolása, nyelvi, 
kommunikációs képességek fejlesztése, szókincsbővítés fogalomalkotás.(Advent, Betlehem, Szilveszter, Vízkereszt)

 Családtagok bevonása kapcsolatépítés.

 A várakozás előkészítése szülők bevonásával, az ünnepi hangulat kiteljesítése, közös barkácsolással.

  Karácsonyi díszek, kellékek elkészítésével, új vizuális technikák elsajátításával ízlésformálás, fantázia, 
finommotorika fejlesztése.
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 A munkatevékenységek közben környezetesztétikai szokásokra való figyelemfelhívás.

 A Betlehemes játék előkészítése során Jézus születésének történeti megismerése, hagyományápolás.
 Dramatizálással egyéni képességfejlesztés, együttműködési készség fejlesztése valósul meg, a mozgásos 

tevékenységekkel térbeli tájékozódó képesség, testsémafejlesztés.
 A szabad játékban egyéni kreativitás megjelenésével, váljanak képessé játékelemek újrajátszására, azok 

továbbfejlesztésére.

A PROJEKT ELŐZMÉNYEI

 Beszélgetés a téli ünnepekről, emlékképek felidézése.

 Advent jelentésének, adventi naptár, adventi koszorú, betlehemezés történetének, rövid ismertetése.

 A gyümölcsök, termések fogyasztásának hagyományai. Az alma az összetartozást, a dió, mogyoró az egészséget 
jósolta.

 Karácsonyfa állítás, ajándékozás, hagyományának ismertetése.

 Fügécske az őzike, valamint A kisfenyőfa álma c. mese

 Családok bevonása a projekt sikeresebb megvalósítása érdekében. (mézes-sütés hozzávalóinak biztosítása, 
betlehemes jelenet öltözékeinek, kellékeinek gyűjtése. Barkács-délután közös megvalósítása.
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Rajzolás, mintázás, kézimunka

-mézeskalácssütés, díszítés
Télapó hajtogatás, ragasztás
,asztaldísz készítése
-Betlehem, készítése
Csutkabábok készítése
Fenyőfa hajtogatás
Ünnepeltünk otthon 
élményrajz

 Szokások, szabályok, 
hagyományok

A sütés higiéniájának 
bemutatása, gyakorlása
Vendéglátás /Télapó/ 
illemszabályainak pontosítása, 
gyakorlása.
Ünnepi asztal, esztétikus terítés
Az újévi jókívánság jelenjen meg 
gesztusgyakorlásukban.

Matematikai tartalmak

Formaazonosítás /síkidomok
Több, kevesebb, ugyanannyi
Kisebb – nagyobb
Mennyiségek összehasonlítása, 
hosszúságmérés
Halmazok képzése
Tő és sorszámlálás

Játék
Szobrászat
Család játék, építő
Betlehemi játékok
Neked küldöm
Az óvónő története
Szókiegészítő játékok
Találd ki
Hópelyhes játék
Összetartozunk
Név – kör játék
Keresd a helyed

Környezeti tartalmak 

Család szerepe az ünnep és a 
mindennapok alkalmával 
Várjuk a Télapó
Család 
Családi tűzhely – szűkebb, 
tágabb családi kör
A szeretet, ajándékozás
szerepe karácsonykor., 
mindennapjaink alkalmával

Mozgás

Akólos fogójáték
Léglabda játékok
Kidobó játékok
Keresd a helyed
Hancúrozás a hóban

Téli ünnepkör projekttervének tevékenységei

Munka jellegű tevékenységek

Sütés, díszítés technikája,
 tiszta, esztétikus munka
Terítés ünnepi hangulat 
idézésével

Mese-vers

Jön a Mikulás
 G E :Megjött, a télapó
F É: Álmodik a fenyőfácska
W S: Újévi jó kívánságok
Téli névcsúfolók

Betlehemi jelenet Jézus születése
A Kis fenyő álma
K J: Miért mennek télen 
szabadságra a fák?

Ének, zene énekes játék
Télapó itt van
Hull a pelyhes..
Pattanj pajtás
Menyből az angyal
Pásztorok, pásztorok..
Kiskarácsony..
Fenyőünnep immár..
Jaj, de pompás fa…
Szentkarácsony eljött
Ezüstfenyő…
Ezüst szánkót hajt a dér..
Ángyom sütött rétest /új/

Adventi naptár készítése
„Finomságok”
Mézeskalács sütése 
Télapó hajtogatása, 
ragasztás
Formaazonosítás 
/síkidomok
Asztali dísz készítése
Gyertya öntése
Csoportszoba takarítása, 
díszítése
Csutkabábuk készítése
Betlehem, készítése
Ablakdísz készítés
Fenyőfa dísz – 
gipszformák festése
Hajtogatás fenyőfa, 
díszek
Szalvétahajtogatás
Ajtókopogtató 
fűzéssel, /ajándék 
testvérnek, szülőnek/

KARÁCSONY

Tevékenységek
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Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés a kompetencia alapú oktatásra.
Téli ünnepkör projektterv

November 23-27-ig

„KARÁCSONY ILLATA”

SIKERKRITÉRIUM: ADVENTI NAPTÁR KELLÉKEI ELKÉSZÜLNEK, SZÁMOLJUK A NAPOKAT

FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK

A TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE

HANGULATI 
ELŐKÉSZÍTÉSE

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MÓDSZEREK
SIKERKRITÉRI

UM
ESZKÖZÖK FELELŐS

Környezet 
tevékeny 
megismerése

"Ember és tűz”
Ismereteik 
rendszerezése

Gyertyagyújtá
ssal,
vershallgatáss
al

Számlálás gyakorlása-több, 
kevesebb ugyanannyi- képek 
csoportosítása által.
Egymás és az emberek iránti 
felelősség érzékeltetése.
Ismeretek összegzése.
Szerezzenek tapasztalatot a tűz 
történetéről, beszélgetés, és vetítés 
által.

Bemutatás- 
filmvetítéssel.
Beszélgetés
Osztályozás
Magyarázat
Ellenőrzés

Beszélgetés 
során a 
tűzzel 
kapcsolatos 
eddigi 
ismeretük 
felelevenedi
k.

Diavetítő, 
film, képek, 
gyertyák, 
csillagszóró
k. Délelőttös 

óvónő

Vizuális- 
nevelés „Finomságok” 

mézes sütése, 
díszítése 
adventi 
naptárhoz.

Karácsonyi 
zene 
hallgatása

Finommozgások, tapintásos észlelés 
fejlesztése.
Gondolkodási műveletek gyakorlása 
beszélgetés során.
Díszítés során esztétikai érzékük, 
türelmük fejlesztése.
Számkép-azonosítás.

Adventi várakozás átélése, 

Bemutatás, 
gyakorlás, 
magyarázat, 
segítségnyújtá
s

A szükséges
mennyiségű 
mézes 
elkészül.

Mézes-
tészta, 
nyújtófa,
deszka, 
süteménysz
aggatók, 
habzsák, 
cukros-hab, 
gáztűzhely.

Délelőttös 
óvónő
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foglalkozás előtti hangulatteremtés 
motiválás során.

Mese-vers

Vers: Fésűs Éva 
Álmodik a 
fenyőfácska

Mese: Jön a 
Mikulás

Szent 
Karácsony 
dalrészlettel.

Beszélgetés 
közben a 
családi 
ünnephez 
kapcsolódó 
élmények 
elmondása

Egymás iránti 
figyelemre 
nevelés, a 
szeretet 
kifejezésmódj
ainak 
érzékeltetésév
el

A boldogság, béke, elvont
fogalmának értelmezése.
Személyes példa alapján.

A Karácsony hangulati előkészítése

A mese élmény-szerű bemutatásával 
a Télapó várás hangulati 
előkészítése

Bemutatás
Gyakorlás

Bemutatás
Beszélgetés

Szívesen 
hallgatják a 
gyermekek 
a verset.

Óvónői 
Rajz (foto 
sztori)

Délelőttös 
óvónő 

Délelőttös 
óvónő 

Ének-zene, 
zenevarázs Télapó dalok 

ismétlése.
Ezüst szánkót 
hajt a dér (új)

Az új dal 
meghallgatása 
CD-ről.

Énekeljenek csoportosan és 
egyénileg önálló indítással, tisztán 
ismert dalokat.
Az új dal szövegének, dallamának 
gyakorlása.
Komolyzenei élmény 

CD lejátszó, 
csengő, 
xilofon

CD lejátszó, 
csengő, 
xilofon

Délelőttös 
óvónő 
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Zenehallgatás: 
Vivaldi: Tél

megszerettetése

Új dal megismertetésével hangulat-
előkészítés fokozása.

Anyanyelvi 
nevelés 

Ismerjenek meg 
új kifejezéseket 
sütés 
alkalmával.

A sütés 
kellékeinek 
előkészítése.

Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
Bátor beszélgetésre késztetés.
Gátolt gyermekek esetében.

A kellemes 
társalgás 
többségükné
l 
belső 
igényükké 
vált.

Mindennapi 
életünk 
tevékenység
ei, 
élethelyzetei 
adta 
lehetőségek.

Mindkét 
óvónő

Testnevelés

Járás, futás és 
mászás közben 
babzsákcsúsztat
ás különböző 
alakzaton bottal

Teremrendezé
s, szervezési 
feladok 
megoldása 
együtt a 
gyermekekkel

Szem- kéz-láb koordinációjuk
Finommotorikájuk fejlesztése a bot 
megfelelő irányításáva.l 
Alaklátás fejlesztés.
Különböző, (Eltérő nehézségű) 
feladatok biztosításával 
differenciálás.
Gyakorlóhely önálló választás 
alapján.
Tapasztalatszerzés

Bemutatás, 
bemutattatás
Gyakorlás
Segítségnyújt
ás
Buzdítás
értékelés

Minden 
gyermek 
sikerélmény
hez jut, 
végig 
mozogja a 
foglalkozást

Babzsák, 
bot, 
jelzőkréta.

Délelőttös 
óvónő

Játék Hópelyhes 
játék

Összetartozun
k, gyertyás 
játék.

A család- 
fantáziajáték

Figyelem, tapintás utáni érzékelés 
fejlesztése
A szabály pontos megértetése, 
következetes betarttatása.
A játék szituáció élményének 
gyakorlása.

Magyarázat, 
ellenőrzés
Magyarázat, 
gyakorlás, 
ellenőrzés

Pozitív jó 
hangulatú 
játékélmény
Jó hangulatú 
versenyzés

Jelzőkréta, 
gyertya Délelőttös 

óvónő
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Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés a kompetencia alapú oktatásra.
Téli ünnepkör projektterv

November 30-december 4-ig

NAGYSZAKÁLÚ TÉLAPÓ”

 
SIKERKRITÉRIUM:  JÁTÉKUKBAN ELKÉSZÜL A TÉLAPÓ HAZÁJA

FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK

A TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE

HANGULATI 
ELŐKÉSZÍTÉSE

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MÓDSZEREK
SIKERKRITÉRI

UM
ESZKÖZÖK FELELŐS

Környezet 
tevékeny 
megismerése

Tél,- téli 
ünnepek.
Borbála napi 
búzavetés.

Gyűjtött 
képekből 
album 
készítése

Bővüljön ismeretük a télről, 
ünnepekről, hagyományokról, az 
otthon fogalmáról, fontosságáról.
Néphagyomány ápolása

Beszélgetés, 
Aktív 
részvétel az 
album 
készítésében
.

Téli képek.

Délelőttös 
óvónő

Vizuális- 
nevelés

Télapó 
hajtogatása, 
képalakítás

Teremdíszítés

Egy 
elkészített kép 
bemutatása

A hajtogatás során az irányok 
gyakorlása síkban.
Képalakítással ízlésformálás
A képalakítás
folyamatának gyakorlása, háttér, 
színháttér, arányok 
figyelembevétele.

Bemutatás
Gyakorlás,
Ellenőrzés, 
Segítségnyújt
ás

A képek 
elkészülnek.

Kartonlap, 
színes 
hajtogató- 
lapok Délelőttös 

óvónő

Mese-vers

Gazdag Erzsi:

Megjött a 
Télapó

Télapó dalok 
éneklése.

A vers többszöri ismétlésével kötött 
szöveg tanulása
A vers hangulatával
A Télapóvárás fokozása

Bemutatás, 
gyakorlás, 
gyakoroltatás

A verset 
megtanulják

Saját 
alkotásaik

Délelőttös 
óvónő

Ének-zene, Télapó itt van Télapó Dallambújtatás gyakorlása ismert Gyakorlás A dalok xilofon Délelőttös 
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zenevarázs

Hull a pelyhes
Pattanj pajtás

ZH: Szívünk 
rég ide vár

hajtogatása dalok éneklése során
Télapóvárás hangulatának fokozása

pontos 
megtanulása

óvónő

Anyanyelvi 
nevelés 

Összefüggő 
mondatok 
alkotása.

Légző 
gyakorlatok

Összefüggő mondatok alkotása a 
napi tevékenységek alatti 
beszélgetések során.
Helyes légzéstechnika gyakorlása.
Próbáljanak árnyaltabb kifejezéseket 
használni.

gyakorlás Képek Mindkét 
óvónő

Testnevelés

Egyensúlyozó 
járás rézsútos 
padon.

J: Tüzes golyó

Eszközök 
előkészítése.

Térpercepció fejlesztés.
Verbális fejlesztés- (oldalsó, mellső)
Egyensúlyozás gyakorlása 
változatos módon.

Bemutatás, 
Bemutattatás
gyakorlás,
Ellenőrzés,
Értékelés.

A közös 
mozgásban 
mindenki 
képessége 
szerint 
aktívan részt 
vesz

4db hosszú 
tornapad, 
szivacsszőn
yeg, body 
roll 
hengerek

Délelőttös 
óvónő

Játék

Akolos játék
Házas fogójáték

Teremdíszítés, 
vendégvárásra

Télapó hazája, 
építőjáték

A játékhoz 
szükséges 
akol 
kialakítása.

Kudarctűrő képességük fejlesztése.

Figyelem, tapintás utáni érzékelés 
fejlesztése
Fogadják el az élethez tartozó 
egészséges versenyszellemet

Fantázia, ötletgazdagság, fejlesztése.
Együttműködő képesség, közösségi 
érzés fejlesztése.

Magyarázat,
Gyakorlás,
ellenőrzés

Pozitív jó 
hangulatú 
játékélmény
.

Padok

Üvegfesték

Fólia, 
hópaszta, 
házak, fák, 
Állatok

Mindkét 
óvónő
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Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés a kompetencia alapú oktatásra.
Téli ünnepkör projektterv- november - januárig

2009. december. 07.– 11. 

„HOGY BETLEHEMBE SÍETVE, MENVE”

                       
                      SIKERKRITÉRIUM: BETLEHEMI JÁTÉK KELLÉKEI ELKÉSZÜLNEK MAKETT FORMÁBAN

TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE

HANGULATI

ELŐKÉSZÍTÉS

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MÓDSZEREK SIKERKRITÉRIUM ESZKÖZÖK FELELŐS

Környezet 
tevékeny 
megismerése

Családi
Élmények 
felidézése a 
családi 
ünnepekről.

Karácsonyi 
dalok 
hallgatása

A család fontos szerepe a 
karácsonyi ünnepek és a 
mindennapok során. 
Mennyiségek összehasonlítása, 
hosszúság mérés
Figyeljék meg a családban a 
munkamegosztást az ünnepi 
előkészületekben. Egymásra 
figyelés, örömszerzés élménye. 

Képek 
nézegetése, 
beszélgetés

Fel tudják 
idézni családjuk 
mindennapjait, 
és az elmúlt 
ünnepeket.

Családi 
fotók, bábok

Délelőttös 
óvónő

Vizuális 
nevelés

Betlehem 
Készítése

Ablakdísz 
készítése

A kis Jézus 
megszületett 
c dallal
Kis 
Karácsony 
c. dal 

Térbeli alakzatok létrehozásának 
gyakorlása, arányok. A 
gyermekek kreativitásának 
emlékezetének fejlesztése, 
gondolkodási műveletek 
gyakorlása hangulatkeltéskor, 
munka közben és a beszélgetés 
alatt.

Magyarázat
Bemutatás 
közös 
munka
Bemutatás
magyarázat

Elkészül a 
Betlehem
Ablakok 
kidíszítése 
közösen

Csutka, 
susolina, 
szalma, 
csuhé, drót, 
viasz
Papír, olló, 
ragasztó

Délelőttös 
óvónő
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éneklése Mária, József, Kisjézus 
formázása viaszból Betlehem 
készítése csutkából, szalmából, 
csuhéból
Kreativitásuk, kézügyességük 
fejlesztése 
Szociális magatartásuk 
fejlesztése
Angyalok papírból fólia, fenyő, 
fenyődíszek

Mese - vers

Betlehemi 
jelenet Jézus 
születése

.
Szentkarács
ony című 
dal 
hallgatása

A Betlehemi jelenet 
megtanulásával 
hagyományápolás.
hagyományok  felelevenítése, 
megismerése.
A jelenet megismerése, 
megtanulása.

Beszélgetés, 
magyarázat 
gyakoroltatá
s

Megismerik a 
betlehemi 
jelenetet

Betlehemi 
jelmezek

Délelőttös 
óvónő

Ének – zene, 
zenevarázs

Menyből az 
angyal
Pásztorok, 
pásztorok
Kiskarácsony.
.

CD – ről 
karácsonyi 
dalok 
hallgatása

Egyenletes lüktetés mondókák és 
dalok eltapsolásával, ünnepi 
dalok éneklésével érzelmi 
ráhatás a szeretet ünnep 
közeledtéhez. Hagyományápolás
Gyakorolják az egyenletes 
lüktetést, tudják alkalmazni.

Bemutatás, 
gyakoroltatá
s

A dalok 
megtanulása, 
közös éneklés

CD lejátszó, 
CD.

Délelőttös 
óvónő
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Anyanyelvi 
nevelés

Fogalomismer
et a Betlehemi 
szokások 
ismertetésével

Az elmúlt 
hetek 
történéseit 
felidézzük

Fogalomismeret a Betlehemi 
szokások ismertetésével 
szókincsbővítés.
Beszélgetés, szókincsbővítés

Beszélgetés, 
magyarázat,

Megismerik a 
Betlehem 
történetét

Az elkészült 
Betlehem 
nézegetése

Délelőttös 
óvónő

Testnevelés

Léglabda 
leütés, elkapás 
vonal között 
haladva
Előredobás, 
utánafutás, 
lepattintás

J: Találd el a 
csengőt

Eszközök 
előkészítése, 
tornaruhába 
öltözés

Finommotorika, szem – kéz 
koordináció, testséma, verbális 
fejlesztés
A feladatok pontos elvégzése, 
mozgásuk fejlesztése

Bemutatás, 
magyarázat 
beszélgetés

Aktív részvétel 
a mozgásban

Léglabda, 
Színes 
szalagragasz
tó

Délelőttös 
óvónő

.

 Játék

Család játék
Boltos játék
Betlehem
Név-kör játék

.
Az elmúlt 
hetek alatt 
átélt 
események

Játékszabály pontos tudatosítása, 
betartattatása. Figyelem, 
emlékezet fejlesztés.
Szabad játék
Élményének biztosítása
Játékszabály pontos tudatosítása, 
betartattatása

Magyarázat, 
bemutatás

Játékszabályoka
t igyekeznek 
betartani.

Csoportszob
a játékai

Délelőttös 
óvónő
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Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés a kompetencia alapú oktatásra.
Téli ünnepkör projektterv- november - januárig

2009. december. 14. – 18. 

„SZENT KARÁCSONY ELJÖTT”

SIKERKRITÉRIUM: MEGHITT ÜNNEPLÉS A SZÜLŐKKEL

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE

HANGULATI

ELŐKÉSZÍTÉS

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MÓDSZEREK SIKERKRITÉRIUM ESZKÖZÖK FELELŐS

Környezet 
tevékeny 
megismerése

Tűz 8.„A 
családi 
tűzhely”
Családtagjaik, 
otthoni munkája
Az otthonuk 
jellemzői
Új szavak: 
unokatestvér, 
kisebbik 
húgom, lakcím,

Szeretet 
fontossága a 
családban.

Családi 
képek 
gyűjtése, 

Az én 
családom 
bábjáték

Érzelmi 
nevelés 
fejlesztése 
összetartozás 
erősítése
Családdal 
kapcsolatos új 
kifejezések 
ismerete 
Halmazok 
képzése

Tudjanak 
otthonukról, 
családtagjaik
ról beszélni.
Élmények 
felidézése

Beszélgetés
Családjáték 
továbbfejlesztése 
egyéni ötletek 
alapján 
megvalósul.
Sütés, főzés, 
vendéglátás.

Babaszobai 
kellékek. 
Különböző 
méretű 
dobozok.
Éghető 
gyurma, 
terítők , 
díszek

Délelőtt
ös óvónő

13



Vizuális 
nevelés

Asztali disz 
készítése

Mézeskalács 
sütése

Karácsonyi 
dalok 
hallgatása 
CD-ről
Beszélgetés 
Karácsonyr
ól,
családról. 
Adventi, 
Karácsonyi 
dalok 
énekelgetés

Térbeli 
alakzat 
létrehozásána
k gyakorlása, 
gondolkodási 
műveletek 
fejlesztése a 
munka és 
beszélgetés 
közben.
Finommozgás
ok fejlesztése 
az újfajta 
technikai 
eljárás során.

Esztétikai 
nevelés, 
hagyományáp
olás
Esztétikai 
nevelés, 
hagyományáp
olás

Bemutatás 
magyarázat, 
segítségadás
Bemutatás 
magyarázat, 
segítségadás

Elkészül az 
asztaldísz
A finom 
süteménnyel 
megvendégeljük 
A gyermekeket,
szülőket

Koszorú 
Fenyőág
Gyertya, 
díszek, 
ragasztó,
Liszt,méz, 
nyújtófa, 
szaggatók, 
tepsi, 
gáztűzhely 
porcukor, 
tojás, 
Díszítő

Két 
óvónő

 

Mese- vers

M: A kis fenyő 
álma

Betlehemi 
jelenet
Jézus születése
Műsor, 
szülőknek 

Cd – ről 
karácsonyi 
dalok 
hallgatása

Értelmi 
képességek 
fejlesztése, 
hangulatkeltés
, közös 
beszélgetés 
során., 
hagyományáp
olás.  

A jelenet 
dramatizálása, 
előadása a 
szülőknek

Beszélgetés, 
bemutatás

A jelenetet 
előadtuk l6-án a 
szülőknek, DVD 
felvétel

Betlehemi 
jelmezek

Két 
óvónő

Ének – zene 
zenevarázs

Kiskarácsony..
Menyből az 
angyal
Pásztorok, 
pásztorok

Cd – ről 
karácsonyi 
dalok 
hallgatása

Tiszta, érthető 
éneklésre 
nevelés

Dallammotívu
mok éneklése, 
egyénileg, 
csoportosan

Bemutatás. 
gyakoroltatá
s

Egyénileg, 
csoportosan 
bátran énekelnek

CD lejátszó 
CD

Délelőtt
ös óvónő
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Anyanyelvi 
nevelés

Új szavakkal 
való 
ismerkedés, 
azok 
értelmezése.
Csutka,jászol…

Cd – ről 
karácsonyi 
dalok 
hallgatása

Új szavakkal 
való 
ismerkedés, 
azok 
értelmezése.
Az önálló 
vélemény 
összefüggő, 
összetett 
mondatokba 
foglalása.

Tudjanak 
összetett 
mondatokat 
használni

Beszélgetés, A megismert új 
szavakat értik és 
tudják beszélgetés 
közben 
alkalmazni

Az elkészült 
Betlehem 
nézegetése

Délelőtt
ös óvónő

Testnevelés

Léglabda 
gurítás vonalak 
között, léglabda 
társhoz 
továbbítás 
leütéssel
J: Kidobó

Eszközök 
előkészítése, 
tornaruhába 
öltözés, 
terem 
előkészítése

Szem – kéz 
koordinációja, 
finommotorik
a, testséma, 
verbális 
fejlesztés

Léglabda 
gurítás 
vonalak 
között, 
társhoz 
továbbítása 
leütéssel

Bemutatás, 
magyarázat

Tornagyakorlatok
at a gyermekek 
pontosan 
hajtották végre.

Tornaruha, 
tornaeszközök
, léglabda

Délelőtt
ös óvónő

Játék

Ünnepi asztal, 
étkezési 
szokások

Család játék

Boltos játék

Halkan szól 
a karácsonyi 
dal.

Figyelem, 
emlékezet 
fejlesztése. A 
családi ünnep 
játékában 
jelenjen meg 
az egymásra 
figyelés, 
egymás 
játékát 
megbecsülés.

Esztétikus 
terítés, ünnepi 
hangulat 
fokozása

Beszélgetés, 
magyarázat, 
bemutatás

Elkészül az 
ünnepi asztal

Csoportszoba, 
asztalai, 
étkészlet, 
asztaldíszek

Két 
óvónő
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Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés a kompetencia alapú oktatásra.
Téli ünnepkör projektterv- november -januárig

2009. december. 21.– 22.

„SZENT KARÁCSONY ELJÖTT”

SIKERKRITÉRIUM: A SZÜLŐKKEL KÖZÖSEN SOK ÍZLÉSES KARÁCSONYI KELLÉK ELKÉSZÜL

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE

HANGULATI

ELŐKÉSZÍTÉS

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MÓDSZEREK SIKERKRITÉRIU

M

ESZKÖZÖK FELELŐS

Környezet 
tevékeny 
megismerése

Szeretet, az 
ajándékozás 
szerepe, meghitt 
hangulat 
előkészítése

Karácsonyi 
dalok 
hallgatása, 
CD-ről, közös 
éneklés

Szeretet, az ajándékozás 
szerepe, meghitt hangulat 
előkészítése
Az érzelmi nevelés 
fejlesztése
Idézzék fel élményeiket az 

ünneppel kapcsolatosan

Beszélgetés A gyermekek 
nagy 
várakozással 
készülnek az 
ott honi 
ünnepre

Családi 
képek

Délelőttös 
óvónő

Vizuális 
nevelés

Asztaldísz, 
almából,  aszalt 
gyümölcsökből, 
gyertyából

Karácsonyi 
dalok 
hallgatása, 
CD-ről, közös 
éneklés

Barkácsolási lehetőséggel az 
eszközök helyes használata, 
az ajándék készítés 
örömének fokozása.
kreativitás, manipulációs 
készség fejlesztése Eszközök 

Magyarázat, 
bemutatás, 
beszélgetés, 
segítségadás

Elkészül az 
asztaldísz, 
amit 
hazavisznek a 
gyermekek

Alma, 
fenyő, aszalt 
gyümölcs, 
szalag, 
díszek, 
festett 
toboz, 

Délelőttös 
óvónő
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Barkács-
délután a 
szülőkkel
(A program 
tevékenységein
ek leírása a 
mellékletben.)

helyes használata, 
barkácsolási lehetőség.

ragasztó, 
drót

Mese-vers Mese:
A kis fenyő 
álma

Asztaldíszen a 
gyertyák 
meggyújtása

Értelmi képességek 
fejlesztése, hangulatkeltés

Figyelem, értelmi 
képességek fejlesztése

A mese 
élményszerű 
előadása

A mese 
elmondása, 
meghallgatása

Karácsonyi 
díszek

Délelőttös 
óvónő

Ének – zene 
zenevarázs

Kiskarácsony…
Szentkarácsony 
eljött..

CD – ről 
karácsonyi 
dalok 
hallgatása

Ünnepi előkészületek 
fokozása

Közös éneklés 
az ismert 
dalokból

CD lejátszó
CD 
hanganyag

Délelőttös 
óvónő
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Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3. 1. 4 pályázat keretén belül felkészülés a kompetencia alapú 
oktatásra.

Téli ünnepkör projektterv, Vízkereszt

2010-1hó-04-08-ig

„PULYKA MELLE MALAC KÖRME…”

SIKERKRITÉRIUM: JANUÁR ELÖL, JÁR, CIMŰ TÁRSASJÁTÉK ELKÉSZÍTÉSE KÖZÖSEN,
            NÉPI RIGMUSOK, ÚJÉVI KÖSZÖNTŐK BEÉPÍTÉSÉVEL

Környezet 
tevékeny 

megismerése

Játék a hóban
Jégcsapgyűjtés
Mérés
Karácsonyfa 
lebontása.

Hó, hó, hó puha 
fehér hó című 
dallal.

Tapasztalatgyűjtés a 
csapadékfajtákról.
Megfigyelőképesség fejlesztése.

Vízzel kapcsolatos ismeretek 
tudatosítása.
Forma és anyagállandóság 
megfigyelése, mérések.

Beszélgetés 
tapasztalatg
yűjtés

Sokoldalú 
tapasztalatgyű
jtés

Természetes 
környezet, 
kint, bent.
Mérőedénye
k

Délelőtt
ös óvónő

Mese-vers Vers: Weöres 
Sándor
Újévi 
jókívánságok

Népi köszöntők 
hallgatása CD-
ről.

A vers mondanivalójával a 
gesztusgyakorlás nevelő értéke 
valósuljon meg.
Kifejező előadásmóddal a vers 
hangulatának, dinamikájának, 

Bemutatás 
gyakorlás

A vers több 
alkalommal 
Elmondjuk.

CD- lejátszó
Foto-sztori a 
hét 
eseményeirő
l.

Délelőtt
ös óvónő
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Népi újévi 
köszöntők

mondanivalójának érzékeltetése.
Beszélgetés a jókívánságról.
Érzelmi, erkölcsi nevelés.

Foto-sztori a 
hét 
eseményeiről

Ének-zene, 
zenevarázs

Kedvenc dalaik 
felidézés
Jókívánságokró
l.
Jöttem 
karikán…

Egyszer egy 
királyfi..

Ángyom sütött 
rétest (új)

Dallambújtatás
sal.  Az új mondóka 

szövegkészletének begyakorlása.
Ritmusérzékük fejlesztése

Éneklési kedv erősítése.

Auditív észlelés, egymásra 
figyelés, ritmusérzék fejlesztése.

Bemutatás, 
gyakorlás

A közös 
éneklés, 
mondókatanul
ás 
megvalósul.

Bábok

Délelőtt
ös óvónő

Anyanyelvi 
nevelés

Szókiegészítő 
játékok

Mondat 
kiegészítő 
játékok

Meserészlet 
hallgatása CD-
ről.

Beszédhanghallásuk fejlesztése,
Szókincsbővítés.

Bővített mondatszerkezetben 
való beszélgetés.

Gyakorlás
Aktív 
részvétel
Oldott 
beszélgető-
kör.

Mindkét 
óvónő

Testnevelés

Játék a hóban
Szánkózás, 
hógolyózás, 
csúszkálás.

Szánkók 
előkészítése

 Állóképességük fejlesztése.
Mozgás természetes 
környezetben, a téli időjárás 
lehetőségei szerint.

Ellenőrzés
Kellemes 
közös játék 
megvalósul.

Szánkók
Mindkét 
óvónő
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Játék

Keresd a 
helyed..

Szituációs 
játékok…

Malacok ki az 
ólból…

Január elől 
jár..

Játékszabály 
ismertetésével.

Színismeret 
alkalmazása, 
memóriafejleszt
és.

Térbeli emlékezetük fejlesztése.

Helyzetfelismrő képességük 
fejlesztése.

 Színismeret alkalmazása, 
memóriafejlesztés.
Alkalmazkodó képességük 
fejlesztése játékszituációban.

Szituációs játék gyakorlása.

Magyarázat, 
bemutatás, 
ellenőrzés, 
értékelés.

A szituációs 
játékban is 
egyre 
bátrabban, 
vesznek részt.

Kitalált 
szituációhoz 
szükséges 
eszközök.

Mindkét 
óvónő
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG  
FORGATÓKÖNYVE

KÉSZÍTETTE:

CSEKŐ KATALIN
VASSNÉ  CSONTOS ETELKA
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Karácsonyi ünnepség forgatókönyve

Nagycsoportos óvodások,
hagyományőrző Betlehemes, a család szeretetteljességét 

hangsúlyozó műsora

Helyszín: óvodai csoportszoba (adventi hangulatban)
Szereplők: Pásztorok, Királyok (fiúk), Angyalok (lányok), Mária, József, 

Kellékek:

1.  Fa jászol, szalma; betlehemes templomocska; fokosok, szűrök, tarisznyák, subák, 
kucsmák, ködmön a pásztorok jelmezénél; Pásztoroknál ajándékok: méz, sajt.
2. Angyalok egységes szülői segítséggel készült, fehér talpig érő, nyakban megköthető leplek 
és glóriák, szárnyak
3. Mária és József jelmez
4. Jézuskát megszemélyesítő csecsemő baba
5. 3 király jelmez (sárga színű, nyakban megköthető lepel és korona, illetve a királyi 
ajándékok: arany, tömjén, mirha
6. Gyertyák
7. CD lejátszó
A műsor időtartama: 20 perc

Forrásmunkák:

Zenei:  Horgas Eszter: Karácsony Angyala c. CD
            Musica Sacra: Mennyből az angyal c. CD
            Happy Gang: Szent Karácsony c. DAL
            Enya.: A betlehemi csillag üzenete

Köszöntő:

Bácsik, nénik, apák, anyák
Isten hozta ide hozzánk
De jól tették, hogy eljöttek
Látni a mi ünnepünket
Cseng a dalunk, zeng a versünk
Örüljenek együtt velünk
Ennek a szép víg órának Kisjézuska áldásának.

Bevonulás dalra

Ezüst szánkót hajt a dér, című dalra,
Bevonulnak a gyerekek, kivétel a 4 gyertyagyújtó angyal. Mindenki elfoglalja a helyét
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Vers:
Fésűs Éva : Álmodik a fenyőfácska  ( Mindenki mondja.)

Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.
Mindenki mondja.

 Énekelve:
A zenére fokozatosan bejön a 4 gyertyagyújtó angyal és egy-egy versszakkal beteszik a 
betlehemi templomba a gyertyákat és letérdepelnek.

1. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég,
el ne aludjék
szíveinkből a szeretet,
 ki ne aludjék!

2. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég
fusson a sötét
szívünkből a szomorúság is
kitakarodjék

3. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég
Nő a fényesség
Sötét földhöz a fényesség
Egyre közelébb.

4. gyertyagyújtó:
Ég a gyertya ég
az adventi négy
azt lobogják, azt hirdetik
Jézus üdvözlény!
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Négy angyal együtt mondja:

Nyílj meg szívem, fogadd be őt,
az áldott égi csecsemőt
ki a világ üdvével jött
Borulj le jászla előtt!”

 

4. Vers: mindenki mondja 

Harangok, szóljatok, szóljatok csengők,
tudja meg a világ: Karácsony eljött!
Zengjétek angyalok, zengjétek boldogan,
Tudja meg a világ: Karácsony napja van!

Kiskarácsony c dalra köralakítás
Az óvónők kört alakítanak ki az angyalokkal, amely közepére bevonják a gyerekek Máriát és 
Józsefet.  A dal végén megáll a kör, az angyalokat az óvónők oldalra vezetik a hallgatóság 
felé, fordulnak.

Vers:
Miklya Zsolt: Tízparancs
Egyenként szólaltatják meg a versszakokat, amely után fokozatosan, mind a tíz angyal 
leguggol.
A vers befejezése után Mária és József együtt, egymás felé fordulva mondja:
„Amit magadnak szeretnél,
tedd meg mással, úgy szeressél”

7. Vers, szöveg:

József:

„Célhoz értünk Mária! Ez az a hely, amiről Betlehem lakói beszéltek! De itt nem 
maradhatunk! Se meleg, se víz s az élelmünk is fogytán van!”
Mária:
„Nekem már nincs erőm továbbmenni.
A fiam bármelyik órában megszülethet,
Maradjunk itt József!
Isten majd csak gondoskodik rólunk valahogy!”

Dal: Horgas Eszter: 8-as dal (Betlehemi tél)

Vers: Miklya Zsolt: Ott c. verse
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Mindenki mondja.
„Isten ott van mindenütt,
De nincs ott a kezedben,
Isten ott van mindenütt,
De nincs ott a szemedben.
Simítását mégis érzed,
Pillantását még is őrzöd,
Hordozod a szívedben.”

Dal: A betlehemi csillag üzenete11es dal (A Kisjézus megszületett)

Vers ismétlése: Mindenki mondja.
„Isten ott van mindenütt,
De nincs ott a kezedben,
Isten ott van mindenütt,
De nincs ott a szemedben.
Simítását mégis érzed,
Pillantását még is őrzöd,
Hordozod a szívedben.”

8. Ének 
„Menyből az angyal”
Mindenki énekli mialatt a pásztorok, kijönnek és lefekszenek a földre, alvást színlelve, illetve 
Mária és József a helyükre mennek.

9. Szöveg, ének:
Három ébredező angyal párbeszéde, akik kilépnek az alvó pásztorokhoz, és költögetve őket 
mondják feléjük fordulva
Három angyal együtt:
„Ébredjetek pásztorok! Éber, tiszta álmotok valóra vált az éjjel, ezt hirdeti egy fényjel!”

Dal: Betlehemi csillag üzenete (22-es dal)

 Angyalok tovább költögetnek:

„Pásztorok, pásztorok de elaludtatok, keljetek fel immár angyalok szavára.
”
1. pásztor:
„Ki az?”

2. pásztor:
„Mi az?”

4. pásztor:
„Mit zavartok?”

Ébresztőangyalok együtt:
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„Jó pásztorok ne féljetek
nagy örömöt, mondok nektek,
Akit oly régen vártatok
Az Úr Jézus földre szállott.”

1. ébresztőangyal.

„Találtok egy gyermeket, aki bepólyálva fekszik”

2. ébresztő angyal:

Nem selyemben, nem bársonyban,
csak egy szalmás jászolban.”

3. ébresztő angyal:

Ő az ég és Föld királya,
siessetek mind hozzája!”
Zengjük a dalt (minden gyermek)
„Hozsánna, hozsánna,
Megszületett az élet királya!”

Dal:
A betlehemi csillag  üzenete (22-es dal)

A pásztorok együtt:

„Adjon Isten szép jó estét,
köszöntjük a kisdedecskét!”

1. pásztor:
„Itt született a megváltó”

József:
„Gyertek beljebb! Igen itt született!”
Ének és gitárzene, mindenki énekli:
„Üdvözlégy kis Jézuska….”

Pásztorok együtt:
„Eljöttünk hozzád egyszerű pásztorok,
hogy kiöntsük eléd szívünk szeretetét.”

1. pásztor:
Épp vigyáztunk a nyájunkra,
angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta, megszülettél,
hogy minden embert szeressél.”
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2. pásztor:
„Jaj én úgy örülök néked,
két szememből a víz pereg!
Fogadd-e takarót, melegedj alatta!”

3. pásztor:
„Finom és jóízű sajtot hoztam néked,
gondoltam, ezzel szerzek örömet!”

4. pásztor:
„Szorgalmas méhecske gyűjtötte a mézet,
édes kis Jézuskám ezt hoztam néked!”
Az ajándék átadása után fokozatosan letérdelnek a pásztorok a jászol köré.

Mária:
Kedves hű pásztorok! Szívetek jósága megindított!”

József:
„Köszönjük! Pihenjetek meg nálunk!”

1-2 pásztor:
„Nézzétek, ismét érkezik valaki!”
Mária kémlelve az ajtót:
„Hárman jönnek, s mind ebbe az irányba! Gazdagnak látszanak! Fiamhoz jönnének ők 
is?”
 Dal: Mennyből az angyal c. CD (Menjünk mi is Betlehembe)

Ez alatt a három király elindul szép lassan Mária felé, s a jászol másik szabad oldalán 
felállnak sorban.

József:
„Kik vagytok, és mit kerestek itt?”

A három király együtt:
„
Messze napkeletről jöttünk,
fényes csillagot követtünk.
Fényes csillag azt mondta:
Megszülettél kis Jézuska.”

Gáspár:
„Gáspár király az én nevem
messze földről útra keltem.
Kicsi Jézus, hogyha szabad
Adok néked szín aranyat.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.

Menyhért:
„Menyhért király az én
becsületes nevem
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Jézust köszönteni én is ide jöttem.
Én tömjént hoztam.
” Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.

Boldizsár:
„Engem hívnak Boldizsárnak,
a szerecsenek királyának.
Mirhát hoztam neked.”
Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.

József:
„Köszönjük! Vigyétek hírül az egész világnak: megszületett a megváltó!

12. Vers és ének:
Mária verse:
„Szememen a könny a fátyol
kicsi fiam biztos fázol.
Nincsen bölcsőd, csak egy jászol,
Szememen a könny a fátyol.”
Dal: Horgas Eszter 14-es dal (Ave Maria)

 13. Vers:
Miklya Zsolt: Dúdoló

Mindenki mondja, majd dúdolgatni halkan.
„Simogatni szépen
ringatózni ölben
nyújtózkodni szélben
kuporogni hóban
melegedni télben
elterülni földön
Isten tenyerében.

Dal: Mennyből az angyal c. CD, 16-os dal (Csendes éj)
Lehalkuló résznél jókívánságok a gyertyagyújtó angyaloktól, akik gyertyát fognak a 
kezükben, felállnak középre egy sorban.
1. angyal:
„Ha van szívedben nyugalom és béke,
átjárja majd lelkedet a szeretet fénye.
”
2. angyal
Kinek belső ragyogása van
egyedül sem boldogtalan”.

3. angyal:
„Szeretni jöttünk a világra,
magunk és mások boldogságára.”.

4. angyal:
„Karácsonyi angyalszárnyon,
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lelkedre béke, öröm szálljon.”
Átadja a gyertyát.

Minden gyermek:
„Az újesztendőt töltse be
a termékeny béke,
a lélek nyugalma,
a szeretet melegsége.”,

Gyertyát kap minden gyermek.

Hangulati zárás: Happy Gang: Szent Karácsony című dallal
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BARKÁCSDÉLUTÁN TEVÉKENYSÉG  
TERVE

KÉSZÍTETTÉK:
KOSSUTH ÚTI ÓVODA PEDAGÓGUSAI
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AVDVENTI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV 2009-2010-ES TANÉVRE

TEVÉKENYSÉ
GEK

ESZKÖZÖ
K

VÁRHATÓ 
EREDMÉNY

RÉSZTVEVŐ
K
KÖRE

FELELŐSÖK HATÁRI
DŐ

Adventi 
koszorú 
készítése

Koszorú 
alap
Gyertya
Díszítés 
kellékei

Hangulati 
előkészítés
Hagyományá
polás
Esztétikai 
érzék
fejlesztése

Minden 
óvodás 
korosztály
Óvodapedagóg
usok
Dajkák

Csoportvezető 
óvónők

49. hét 

„Számoljuk a 
napokat”
Adventi naptár 
tervezése, 
készítése

Gumilapok
Hungarocel
l alap

Hangulati 
előkészítés
Időérzékük
fejlesztése

Minden 
óvodás 
korosztály
Óvodapedagóg
usok

Csoportvezető 
óvónők

48. hét

Ablakdísz 
Télapóra 
üvegfestéssel

Üvegmatric
a
Festék
Műanyag 
fólia

Csoportszoba
dekorálása

Nagycsoportos 
óvodások

Csoportvezető 
óvónők

49. hét

Mézeskalácssü
tése

A tészta 
hozzávalói
A sütés 
kellékei

Hagyományá
polás
Közös munka 
örömének 
megéreztetése

Közép és 
nagycsoportos 
korú 
gyermekek

Az érintett 
óvónők

51. hét

CSALÁDI BARKÁCSNAP AZ ÓVODÁBAN

Asztali díszek 
készítése 
otthonra

Oázis 
Virágkötész
et kellékei, 
Szalagok
Üvegpohár
Agyagcseré
p

Esztétikai 
érzék 
fejlesztése

Szülők
Gyerekek
Testvérek
Óvodák 
dolgozói

Telephelyveze
tők

51. hét

Mézeskalács 
díszítése

Mandula 
Puffasztott 
rizs
Drazsé
Mogyoró 
Dió

Díszítés 
technikájának 
gyakorlása
Karácsonyi 
ünnep 
előkészítésén

Minden 
óvodás 
korosztály
Szülők
Testvérek
Óvodák 

Telephelyveze
tők

51.hét
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Cukorhab
Tű, Fonal

ek 
megtapasztalá
sa

dolgozói

Lampion 
készítése

Karton
Gyertya
Snitcer

Szem-kéz 
koordináció 
fejlesztése

Nagycsoportos
ok
Testvérek
Szülők

Óvodapedagóg
usok

51. hét

 Ajtókopogtató
k 
karácsonyfadís
zek készítése
gyöngyfűzéssel

Drótformák 
gyöngyök
Gyöngyfűz
ő- drót

Türelem, 
finommotorik
a fejlesztése

Nagycsoportos 
óvodások
Testvérek
Szülők
Dolgozók

Telephelyveze
tők

51. hét

Képeslapkészít
és

Formalyuka
sztó
Öntapadós
matrica
Ollók 
(jobb, 
balkezes)
Mintás 
sablonok  
Karton
Aranypor

Képalakítás 
Türelem
Kitartás
fejlesztése

Nagycsoportos 
óvodások
Testvérek
Szülők
Dolgozók

Óvodapedagóg
usok

51. hét

Gyermekszoba
i asztali dísz

Vastag filc- 
anyag
Parafa dugó
Hurkafa
Textilragas
ztó
Flitter
Gyöngy
Fonal
Tű

Kreativitás
Fantázia
Kitartás
fejlesztése

A 
munkadélután 
résztvevői

Óvodák 
dolgozói

51. hét
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Díszíthető mézes

     Hozzávalók:

• 1 kg liszt
• ½ kg porcukor
• 25 dkg méz
• 6 db tojás
• 10 dkg zsír
•  1 tk kanál szegfűszeg /őrölt/
• 1 tk kanál fahéj 
• 1 dl tej
• 1 ek kanál szódabikarbóna

A 6 db tojást cukorral, mézzel, zsírral habosra keverjük. A lisztet 
szegfűszeggel, fahéjjal összekeverjük. A szódabikarbónát a langyos tejjel 
felfuttatjuk. A tésztát összedolgozzuk, legalább két órát pihentetjük / egy 
éjszakán át még jobb/, vékonyra nyújtjuk, szaggatjuk.

Máz a díszítéshez:

• 2 db tojás 
• 30 dkg porcukor
• 1 kk kanál, étkezési keményítő
• Pár csepp ecet
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Puha mézes

Sütés után azonnal fogyasztható

HOZZÁVALÓK:

1 kg liszt (az első gyúráshoz 80 dkg lisztet használunk)

80 dkg liszt
25 dkg porcukor 
2 egész tojás
1 kanál őrölt fahéj
25 dkg langyosított méz
1cs szalalkáli
1kanál szódabikarbóna
1 evőkanál zsír
6 evőkanál barackíz
2,5dl tej (a felében a szalalkálit a másik felében a szódabikarbónát feloldani)

A hozzávalókat fakanállal kell összeállítani. Egy éjszakára tegyük hűtőbe.
Reggel gyúrjuk bele a maradék 20 dkg lisztet.
Pogácsa szaggatóval kell szaggatni.

DSZÍTHTJÜK:

Sütés előtt tojássárgájával, dióval, mogyoróval
Közvetlen sütés után a forró tésztára, tojáshabbal
Kihűlés után csoki mázzal (a dióval, mogyoróval díszítettet is csokiba márthatjuk)

HAB:
15 dkg porcukor,
 1 tojásfehérje

CSOKIMÁZ:
1 tortabevonó csoki
1 cs vaj
1 kanál kakaó (gőz fölött sima masszává keverjük)

35



A kis fenyő álma
Élt  egy  kis  fenyő  egy  nagy  fenyőerdőben. 

Egész  nap  ágaskodott,  szeretett  volna  többet 

látni  az  égen  úszó  felhőkből  és  a  magasban 

repkedő  madarakból,  de  a  többi  fa  koronája 

teljesen eltakart előle mindent. Búsult is eleget. 

Arra  gondolt,  milyen  rossz  dolga  van,  mert 

ilyen kicsi. A madárkákat is hiába hívta, hogy 

pihenjenek  meg  ágai  között,  nem  jöttek.  A 

magasabb  fákra  szálltak.  Ott  daloltak, 

csicseregtek.

Múlt  az  idő,  december  lett.  Egy napon 

favágók  jöttek,  és  a  legszebb  fenyőket 

kivágták.  Arról  beszélgettek,  hogy  milyen 

szépek  lesznek  ezek  a  fenyők,  ha  felékesítik 

őket  csillogó  díszekkel,  cukorkákkal.  S  még 

szebb lesz mindegyik, ha meggyújtják rajtuk a 

karácsonyi gyertyákat. Mennyire örülnek majd 

a gyerekek.

 Hallgatta a kis  fenyő a favágók beszédét  és 

várta, várta, hogy majd egyszer reá is sor kerül. 

De  hiába  várta.  Nem vágták  ki.  Hiába  kérte 

ezüst hangján az embereket, hogy vigyék el őt 

is,  nem hallotta  meg  kérő  szavát  senki.  Este 

sírva  aludt  el.  Könnyei  zúzmarává  fagytak 

rajta.  Nagyon  szépet  álmodott.  Azt  álmodta, 

hogy őt is feldíszítették, és körülötte állnak a 

gyerekek,  akik  örömükben  tapsolnak.  Mikor 

felébredt  és  látta,  hogy csak  álom volt,  újra 

sírva  fakadt.  Már  azzal  sem  törődött,  hogy 

ismét  favágók  érkeztek  és  vágni  kezdték  a 

fenyőket. Egyszer csak az egyik felkiáltott:

- Nézzétek,  milyen  aranyos  kicsi 

fenyőfa!  Milyen  csodálatosan  ragyog 

rajta  a  zúzmara.  Én  ezt  hazaviszem. 

Kiveszem tövestül,  hiszen még  olyan 

kicsi…

Úgy  is  történt.  Óvatosan  körülásta   és 

vigyázva,  ügyesen  kiemelte  a  fenyőt.  Aztán 

gyöngéden elhelyezte a kocsiban. A kis fenyő 

nagyon örült. 

Otthon aztán a  favágó beletette  földdel 

együtt  egy  ládikába,  és  karácsony  este  így 

került a szobába. 

A ládikát szép selyempapírba burkolták, 

arra  tették  az  ajándékcsomagokat. 

Feldíszítették a kis fenyőt. 

Csak  úgy  csillogott-villogott. 

Meggyújtották  a  gyertyákat.  A  gyerekek 

örömükben  körülugrálták  és  tapsoltak.  Így  a 

valóságban  még  szebb  volt  minden,  mint 

álmában.  A  szoba  ablakára  puha  hópelyhek 

szálltak,  bekukucskáltak  az  ablakon  és 

csodálkozva nézték a tündöklő fenyőfát. 

Elmúltak  az  ünnepek,  lassan  elfogyott 

minden  finomság  a  fenyőről.  Egy  napon  az 

üvegdíszeket is leszedte róla a favágó. Mi lesz 

most?-  ijedezett  a  kis  fenyő.  – Hová kerülök 

én? De nem ért rá sokáig gondolkozni, mert a 

favágó óvatosan megfogta és kivitte a kertbe. 

Ott  ásott  egy  gödröt  a  földbe,  abba  tette 

gyökerestül,  majd  beborította  földdel.  Mikor 

elkészült, így szólt:

- Úgy. Most te leszel a kertünk dísze!

Jajj,  ekkora  boldogságról  nem is  álmodhatott 

soha a  kis  fenyő!  Hálásan nézett  a  favágóra. 

Éppen arra szállt egy felhő, sűrű hópelyhekkel 

fehér bársony takaróba burkolta a kis  fenyőt, 

nehogy megfázzon.

Mikor elmúlt a téli iskolaszünet és újra 

iskolába  indultak  a  gyerekek,  a  kis  fenyő  a 

kertből  addig  nézett  utánuk,  ameddig  csak  a 

szem ellátott…
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Karácsonyi fények

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
S a gyertyafényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyö illata megérinti szívünk,
ezen az estén még  az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,

Öszintén szeretni, és bizni a jóban.

Örizzük meg a karácsony fényét,
és örizzük a szeretetben való hitünk reményét!
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