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ÓVODA – 1. TÉMAHÉT 
Családi kör

Babocsánné Katona Ágnes
Kopeczky Eszter

Kisóvári-Németh Márta Gizella

5–6 éves nagycsoportos és 6-7 éves iskolaelőkészítő csoportos gyermekek részére

Ajánlott feldolgozási időszak:

ADVENT

Konkrét pedagógiai kapcsolódások:

Hétfő: KETT-pedagógia, témahét indító hittan fog-
lalkozás - társas, transzcendentális intelligencia

Kedd: komplex ének, zene, énekes játék, gyermek-
tánc; verselés, mesélés; rajzolás, festés, mintázás, 
kézimunka – zenei; nyelvi és képi-, térbeli intelli-
gencia terület

Szerda: mozgás – mozgásos intelligencia

Csütörtök: külső világ tevékeny megismerése – 
matematika- matematikai-logikai intelligencia

Péntek: külső világ tevékeny megismerése, 
környezet – természeti intelligencia terület

Egyéb célok: 

• Családi szerepek és feladatok megismertetése 
• Társas kapcsolatok, szociális kompetenciák 

jelentőségének felismertetése, fejlesztése, úgy 
mint pl. egymás meghallgatása, érzelmek megfo-
galmazása, egymás tudatos elfogadása, segítség-
nyújtás attitűdjének elmélyítése, békességre való 
törekvés, stb.

• Személyiségjegyek, tulajdonságok és viselkedési 
mechanizmusok, illemtani vonatkozások, maga-
tartási formák mintáinak építése

• Ön-és társismeret formálása, külső- és 
belső ismertetőjegyek megfogalmazásával, 
azonosításával

• Nemi szerepek jellemzői, azok tudatosítása

A témahét elsődleges célja: A család szerepének és fontosságának elmélyítése a gyermekekben, családjaik 
értékeinek felismertetése és kihangsúlyozása, valamint saját családjaikban való szerepük és „ajándék vol-
tuk” tudatosítása. Cél továbbá a szociális készségek fejlesztésének segítése, legyen szó családi- vagy egyéb 
társas kapcsolatokról. 
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HÉTFŐ
Összesen 65 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

a) Anyukáktól hangüzenet kérése, a beérkezett anyagok összeszerkesztése.
b) A foglalkozás során használt 4 becsomagolt ajándékot előzetesen rejtsük el a csoportszobában, és ké-

szítsük elő az ajándékok helyét jelölő térképeket tartalmazó borítékokat! 
c) A színkártyákat helyezzük el egy letakart kosárban! 
d) A csoportlétszámnak megfelelő számú székre ragasszunk fel 6-6 db színes pöttyöt (kék, piros, stb.)! A 

székeket tegyük körbe úgy, hogy az azonos színűek egymás mellett legyenek!

Előkészítéshez szükséges eszközök: 
Mellékletek: M1: Ajándékok helyét jelölő térképek, ajándékok (mini játékbaba, kisautó, fakanál, nyak-
kendő), 6-6-6-6 db piros, sárga, kék, zöld színkártya, kosár, színes pöttyök

1. A FOGLALKOZÁS HANGULATI ELŐKÉSZÍTÉSE • 5 PERC

Kérjük meg a gyermekeket, hogy válasszanak egy széket, és álljanak elé! Ha mindenki elhelyezkedett, mond-
juk el a figyelmüket orientáló mondókánkat:

„A földön állok, (kis terpesz, mélytartás)
az égre nézek, (tekintet felfelé irányítása)

az ég felé növekszem, (karok magastartásba emelése)
középen van a szívem, (tenyerek mellkasra helyezése)

két karommal a világot átölelem.
(karok kitárása, szomszédok hátának érintése)

Megérkeztem. (karok leengedése)
Helyemre ültem. (leülés a székre) 

Itt vagyok.” (Kezek combra helyezése)

A mondóka a nagycsoport ráhangoló hagyományává válhat olyan drámapedagógiai, érzelmi intelligenciát 
fejlesztő játékoknál, ahol kiemelten fontosnak tartjuk a gyermeki érzelmek és értelem kiegyensúlyozott 

odafordulását önmagára, egymásra, a tartalomra.

2. KÖZÉPPONT KIJELÖLÉSE • 5 PERC

Eszközök: 1,5 m átmérőjű kör alakú kendő

„Ma egy különleges világot jelenítünk meg. Segítsetek kijelölni, hol legyen a közepe!” 
Vigyünk körbe egy összehajtogatott kendőt! Kérjük meg a gyerekeket, hogy hajtogassák szét, majd közösen 

helyezzék középre.

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1
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Szemkontaktust tartunk és a 4x felezett kör alakú kendőt 4x két-két gyermek bevonásával egyenként kihajt-
juk, végül mindannyian megfogva a térben elhelyezzük, némán, egymást a szemünkkel irányítva. (A KETT-peda-
gógia egyik hangsúlyos eleme, hogy a gyermekek figyelmét a fő tartalomra, középpontra irányítjuk.)

Mellékletek: M2: Padlókép (kendő és becsomagolt szív)

„Ez a világ nagyon vágyott a szeretetre, ezért kapott egy nagyon értékes ajándékot.”
Helyezzünk egy nagy piros horgolt szívet összehajtogatva és selyembe csomagolva a kendő középére! (Ezt 

majd a foglalkozás végén csomagoljuk ki.)

A KETT-pedagógia sok eszközzel dolgozik. Mivel ez egy elsősorban óvodásoknak kidolgozott módszertan, 
ezért a mintakövetésre épül. Felfelé nyitott tenyérre tesszük a kendőt, csendben és „tisztelettel” érintve az 

anyagot, hogy a gyermekek is így forduljanak az eszközhöz és egymáshoz.

3. MEGVALÓSÍTÁS • 20 PERC

3.1. Csoportok, „családok kialakítása” színkártyák alapján körben • mozgásos játék

Eszközök: Színkártyák

Vigyük körbe a kosarat, és kérjük meg a gyermekeket, hogy húzzanak egy színkártyát! 
a) „Halk zenét kapcsolok, amire sétáljatok szerteszét a szobában, s ha azt halljátok, hogy „színre színt”, 

mindenki álljon a kártyájával megegyező színű pöttyös szék elé!”
b) Kérjük meg a gyermekeket, hogy amikor a szín szerint egy „családba” kerülők egymás mellé érkeznek a 

székekhez, akkor az azonos színű kártyát tartók üdvözöljék egymást kézfogással, szemkontaktussal és 
a „Szervusz kék, /zöld/…stb.” köszöntéssel!

3.2. Családok megformálása

Eszközök: Analóg óra, színes jelölőcsíkkal

„Én is köszöntelek Titeket Kék/ Zöld/ ….stb. csoport! Ti most színek szerint egy-egy család lettetek.”
a) Beszéljétek meg, ki kicsoda a családban (ki az anya, apa, nagyszülők, testvérek, esetleg unokatestvér… 

stb.), majd találjatok ki nevet magatoknak!
b) Családonként jelöljünk ki egy időfelelőst, aki a falon lévő órát figyeli! Az órára ragasszunk fel egy (post 

it) csíkot, jelölve az időkeret végét. (Az időfelelős beszélgetés közben segíti az időtartam hosszának 
nyomon követését, jelez a társainak, hogy mikor kell befejezni a beszélgetést.)

3.3. Családok bemutatkozása

Eszközök: Beszélő bot, 
Mellékletek: M3: Érzelemkártyák

A családi szerepek kigondolása után kérjük meg a gyerekeket, hogy találják ki, mi a mesterségük, szakmájuk, 
milyen emberek lehetnek, milyen érzés olyannak lenni, amilyen szerepet választottak, mivel foglalkoznak, mit 

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1
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szeretnek csinálni a szabadidejükben. Kérjünk meg egy-egy gyermeket, hogy mutatkozzon be a csoportnak! 
Ha nehezen megy a szerep minőségével kapcsolatos érzések megfogalmazása, alkalmazhatjuk az érzelem-
kártyákat (M3). 

Az érzelem-kártyákon megjelenített érzések megismerésére ajánlott irodalom  Pintér Krisztina: 
A csillagtündér és az érzések című mesekönyve.

A beszélő bot alkalmazása megkönnyíti a magatartási szokás-, szabályrendszer betartatását, 
segíti a türelem, egymás kivárásának erősítését, egymás meghallgatását. 

4. AJÁNDÉKKERESŐ • 20 PERC

Eszközök: Madárkabáb, boríték, benne a négyféle színes papírból az értesítéssel, 4 ajándék helyét jelölő  
4 „térkép” (csoportszoba alaprajza szőnyeggel, nyílászárók jelölésével, főbb bútorokkal)

a) Vegyük elő a madárbábot és játsszuk el a gyerekeknek, hogy éppen most repült be az ablakon ez a kis-
madár, aki 4 db borítékot hozott a csőrében. Ezekben a borítékokban egy üzenet található, mégpedig, 
hogy egy titkos helyen ajándék vár rájuk, amit megtalálhatnak a mellékelt térkép segítségével. (A 4 
csoport ajándéka 4 különböző helyen lesz elhelyezve a csoportszobában.)

b) Kérjük meg a gyerekeket, hogy indulás előtt beszéljenek a családi szerepekről: egy ilyen helyzetben mit 
tenne anya, apa, nagymama, együtt mennének-e a testvérek, stb.

c) Kérjük meg a családokat, hogy válasszanak maguk közül egy „keresőt”. Szükség esetén segítsük a tér-
képolvasást kérdésekkel. (Mit jelölhet a piros pont? Melyik lehet az ablak? Melyik lehet az ajtó? Hogy 
kellene állni?) A választott segítőknek majd a fülükbe súghatjuk a pontos helyet. )

 A család hideg-meleg játékkal segíthet a keresőnek megtalálni az ajándékot. 

Mellékletek: Szükség esetén érzelemkártyák (M3) 

d) Miután a gyerekek megtalálták az ajándékokat, beszélgessünk velük arról, hogy hogyan érezték magu-
kat a játék közben, okozott-e valami nehézséget, stb. 

e) Folytassuk a beszélgetést az ajándékokról:
• Milyen ajándékot kaptatok?
• Izgalmas volt-e várakozni, míg „megérkezik” az ajándék?
• Ki örülhet legjobban a családotokban ennek az ajándéknak?
• Másként várakoztál volna-e, ha tudod, hogy mit kapsz? 
• Mindig valami tárgyi dolog lehet egy ajándék? 
• Mi más lehet ajándék? 
• Voltál-e már hasonló helyzetben?
• Mi milyen várakozásra készülünk most? (Advent)
• Mi advent ajándéka a számunkra?
• Meséltek-e a szüleid arról, hogy téged hogyan vártak? 
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5. ZÁRÓ TEVÉKENYSÉG • 15 PERC

5.1. Hangüzenetek

Eszközök: Számítógép/laptop, hangszóró 

Hallgassuk meg az Édesanyák (összeszerkesztett) hangüzeneteit (egy-egy mondatban elmondják, hogyan 
várták gyermeküket)!

„Ki az, aki felismeri az Anyukája hangját?”

Akinek nehezebben megy a felismerés, szemkontaktussal segíthetjük.

5.2. Egyéni alkotás

Eszközök: Nagy piros horgolt szív 

„Ti ajándékok vagytok a családotoknak. Jézus is ajándék volt, de nemcsak az Ő földi szüleinek, Máriának 
és Józsefnek, hanem az egész világnak. Jézus maga a szeretet, Aki azért jött erre a Földre, hogy megtanítson 
minket arra, hogyan szerethetjük egymást és Istent. Ő a mi életünk középpontja.”

Eszközök: Egyénileg egy-egy piros filc szív, KETT-eszközök, kavicsok,
zsinórok. szalagok, üvegkövek, stb., 
Mellékletek: M4: Záró padlókép ábrázolása 

Adjunk mindenkinek egy szívet, amit elhelyezhetnek a székük elé, a textilkör köré. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy a kihelyezett, általuk választott eszközökből/ anyagokból építsenek egy utat a központi szívhez, Jézushoz!
Az „útépítés” közben beszélgessünk a gyerekekkel:

Ki az, aki szívesen megosztaná, hogy mit tud a szeretetről? Hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket? (Ha 
nehéznek bizonyul a kérdés, konkretizálhatjuk is, pl. Hogyan tudod kimutatni Anyának/ Apának/ testvéred-
nek/ csoporttársadnak/ óvó nénidnek/ Jézusnak a szereteted?

A KETT-pedagógia másik fontos eleme az érzelmi, értelmi azonosulás tevékenységbeli megjelenítése, 
„mikrokozmosz” létrehozása a középpont körül. 

A közös mégis egyéni alkotás segíti az elmélyülést, önmaguk megismerését, 
ugyanakkor az egymással való összehangolódást, egymásra figyelést az eszközök megosztása során.



6. OTTHONI FELADAT

Ha hazaértek, beszélgessetek szüleitekkel, hogy hogyan vártak Titeket! Kérjétek meg őket, hogy ha van ked-
vük, írják is le, hogy el tudjátok tenni emlékbe!

Mivel a gyermekeknek elsődleges referencia a család, fontos feladatunk 
a család szerepének megerősítése a tevékenység által.

KEDD
Összesen 65 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Eszközök előkészítése.
• A kenyér kivájása „betlehemi barlang” alakúra.

1. MOTIVÁCIÓ: ADD ÁT A CSENGŐT! • 5 PERC

Eszközök: Laptop és hangszóró
Mellékletek: M1: Kaláka – Ó, ó fényességes

Kérjük meg a gyermekeket, hogy a karácsonyi zenét (M1) hallgatva párban táncoljanak úgy, hogy érintés 
nélkül, de egymást figyelve utánozzák a párjuk mozgását (felváltva)! 

Az egyik párnál legyen a csengő. Amikor elhalkul a zene, adják át a másik párnak, s folytassák tovább a fi-
gyelmes együtt mozgást.

Egyaránt fontos zenei nevelésünkben a hagyományos hangszerelésű és dallamvilágú alkalmi népzenei 
dalanyag és zeneileg esztétikus modern zenei anyag megismertetése.

2. RÁHANGOLÁS – MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE! • 10 PERC

Eszközök: Székek, kis asztal, kenyér, lepel, furulya
Mellékletek: M2: Karácsonynak éjszakáján

• A gyermekekkel közösen helyezzük el félkörben a székeket, majd helyezzük középre (egy kis asztalra) a 
letakart és előzetesen kivájt kenyeret, amely a betlehemi istállót szimbolizálja.

• Kérjük meg a gyermekeket, hogy furulyaszóra sétáljanak körbe úgy, hogy ha a zene hangosabb, gyor-
sabban, ha halkabb, lassabban haladjanak! Amikor abbamarad a zene, üljenek le a korábban elrende-
zett székekre! 
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https://www.youtube.com/watch?v=O570L2IJjPQ&list=RDO570L2IJjPQ 
https://www.youtube.com/watch?v=SBCdj1q49XI
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 „Egy különös dolgot készítettem elő nektek. A kenyérből megformáztam egy istállószerűséget. Kará-
csonykor egy csodálatos dolog történt azon a helyen, amit ábrázoltam. Ha ez az istálló a karácsonyi 
történethez kapcsolódik, mit gondoltok, melyik városban található?” (válasz: Betlehemben) 

• Vegyük le a fehér leplet, és mutassuk meg a gyermekeknek a középre helyezett, kenyérből készült „bar-
langistállót”! 

 „Biztos furcsának találjátok, hogy kenyérből készítettem el! Ennek az a magyarázata, hogy Betlehem azt 
jelenti: kenyér háza.

 Ki emlékszik, milyen csodálatos dolog történt a betlehemi istállóban?”

Ajánlás: a „Karácsonynak éjszakáján...” kezdetű dalt furulyázzuk egymás után háromszor vagy 
hallgassuk meg online (M2).

A fogalomépítés, magyarázat az óvodás korosztály cselekvő, képszerű gondolkodásmódjához illeszkedő.

3. KARÁCSONYI TÖRTÉNET FELELEVENÍTÉSE • 5 PERC

Mellékletek: M3: Jézus születése

Mondjuk el a gyerekeknek Jézus születésének történetét!
„A fenti történetet halljuk karácsonykor a Biblia szavaival elmondva a templomban. A falvakban azonban 

nemcsak a templomban, hanem az ünnep várásakor esténként egymásnak is elmondták a bibliai történet 
egy részét énekes játékkal az emberek, a gyerekek is, hogy minél többször együtt felelevenítsék, hogy is 
történt karácsony éjjele. Ezt a játékot szálláskereső játéknak hívjuk. Most énekeljük, és el is fogjuk játszani.”

4. ELMÉLYÍTÉS, ALKALMAZÁS • 15 PERC

Eszközök: Gyolcsba bugyolált  baba (kisméretű, ami belefér a kenyérbetlehembe), kék kendő, barna 
kendő, kék kötény Bő kovácsnak, kékfestő fejkendő a kovács lányának, ritmushangszerek
Mellékletek: M4: Bő kovács – járás hangfelvétel; M5: Bő kovács- járás szöveg

Írjuk körül a szereplőket! Amelyik gyermek felismeri, kiről beszélünk, jelentkezhet és a legszebben jelentke-
zők közül választjuk ki, hogy ki játszhatja el először. 

• Alázatos, Istenfélő, szófogadó, kedves, szorgalmas, hosszútűrő asszony. (Mária) 
• Erős, gondoskodó, istenfélő, erős hitű, ügyes kezű, fával dolgozik, türelmes, jegyesét tisztelő férfi. (József)

A szálláskereső játékban a többi bibliai szereplőn kívül még két főszereplő lesz:
• a gazdag, szűkszavú, elutasító, udvariatlan, önző, saját kényelmét kereső, vasat megmunkáló ember, őt 

Bő kovácsnak hívjuk. 
• a jószívű, segítőkész, figyelmes, kegyelmes, együttérző, szelíd lányt pedig a Bő kovács lányának.

A gyermekekkel 2x-3x játsszuk el a szálláskereső játékot mimetizálva, mozgással. Akik a helyükön maradnak, 
ritmusjátszó eszközzel kísérhetik az éneklést. 

Kallós Zoltán által Mezőszováton gyűjtött népének, óvodásaink számára
a jobb megértés érdekében beszúrt prózai kiegészítéssel.
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5. MOZGÁSOS JÁTÉK A FESZÜLTSÉG OLDÁSÁRA • 5 PERC

Eszközök: Kendők, takaró, sapkák, kucsma, tarisznya, bot, bekecsek
Most helyezzünk bele egy gyolcsba bugyolált babát a kenyérbetlehembe!

A gyermekek válasszanak az asztalról egy-egy kendőt, takarót, sapkát, kucsmát, tarisznyát, botot! Aki József 
és Mária lesz, telepedjen a jászol mellé. Legyenek többen pásztorok, ők feküdjenek le a földre/szőnyegre! 
Legyenek betlehemi lakosok is, akik szintén pihenjenek valahol a székeken, asztalok körül! Akiknek nem 
jutott semmi, odakucorodhatnak az istállóba, a jászol mellé, mint a kis állatok. Mindenki bóbiskoljon, hiszen 
éjszaka van, csendesedjenek el. Csak Mária és József igazgatja néha a kisbaba takaróját.

Mikor már halljuk a csendet, álljunk meg a pásztorok előtt, és szólítsuk meg őket: 
„Ébredjetek, jó pásztorok, örömhír az, amit mondok, Betlehembe siessetek, az Úr Jézus megszületett!”

Csodáljuk meg a pásztorokkal a kisdedet, majd szaladjunk a többiekhez, akik még alszanak: „Gyertek, gyer-
tek, megszületett az Úr Jézus. Megszületett a Messiás, akit úgy vártunk.”

A kateteka.hu oldal 51. óvodás óratervében leírt játékötlet alapján.
Fontos, hogy akikre nem került sor az énekes játék gyakorlása során, szerepet választva azok is bevonód-

hassanak a karácsonyi történet aktív megélésébe.

6. KÖZÖS ÉNEKLÉS • 5 PERC

Eszközök: Ritmushangszerek

Vegyük elő és osszuk ki a ritmushangszereket és énekeljünk ritmus-zenekarral az általunk ismert és össze-
gyűjtött karácsonyi énekekből.

7. VIZUÁLIS INTEGRÁCIÓ, VISSZAVEZETÉS A JÁTÉKBA • 15 PERC

Mellékletek: M6: Só-liszt Betlehem kép, M7: Karácsonyi történet fázisrajzai (Weilingné Vata Emőke 
munkája) 

Ajánljunk 4 tevékenységötletet a gyermekeknek:
• Készítsünk Betlehemet! Figurák (Mária, József, újszülött Jézus) só-liszt gyurmából nyújtással, szaggatás-

sal; amíg sül, a háttér díszítése (dobozkarton festése, rajzolása, díszítése). 
• Készítsék el annak a fejdíszét, akivel azonosulni tudtak az énekes játékban! 
• Készítsenek kiskönyvet (leporellót) – melyben sorba kell ragasztani és kiegészíteni a karácsony éjszakai 

képsort, hogy el tudják mesélni a képek alapján a történetet. 
• Énekeljünk altatókat, karácsonyi dalokat!

https://kateteka.hu/365-51-jezus-szuletese-ovodas/
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8. REFLEXIÓ, ÖNREFLEXIÓ • 5 PERC

Jelezzünk vissza személyre szólóan a gyermekeknek együttműködésük, törekvéseik szintjéről, melyet a fog-
lalkozás során tapasztalatunk, s adjunk módot arra, hogy elmondhassák saját érzéseiket, esetleges azono-
sulásukat a történettel, szereplőkkel, a mintául nyújtott értékekkel!

SZERDA
Összesen minimum 70 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglalkozás csoportszoba-méretű tornaszobánkban zajlik. 
• Készítsük elő a tornaszobában a szükséges eszközöket és az akadálypályát! 
• Először a bevezető szakasz eszközeit készítsük ki és azokat az elemeket, melyek biztosítják az első rész 

szabad mozgását. 
• A fő rész további eszközeit a későbbiekben, a foglalkozás során rendezzük el!

1. BEVEZETÉS, BEMELEGÍTŐ FELADATOK • 15 PERC

Járások, futások

Mellékletek: M1: Tornaszoba elrendezése; M2: Tappancsok elhelyezése

a) Végezzünk járásgyakorlatot mondókára! Ritmusosan hangoztassuk a mondókát, ha a gyerekek ismerik, 
ők is bekapcsolódhatnak.

 A lábnyomok (tappancsok) alapján (előre, jobbra, balra fordulva, majd néhol oldalazva) haladjanak, a 
mondóka lüktetését követve a mozdulat ritmusával. Háromszor-négyszer ismételjük meg! 

„Menjünk mi is Betlehembe,
Részt venni a nagy örömbe,

melyet Atyánknak köszönünk,
Ő egy fiát adta értünk.

Köszönjük a kezünk, lábunk, 
Figyelmesen lépünk, járunk.
Mindig egymásra vigyázunk,

Ezért Neki hálát adunk.”

Eszközök: Színes gumitappancsok, számítógép, hangszóró, szigetelőszalag
Mellékletek: M3: Kaláka: Hallod pajtás új hír mondás

https://www.youtube.com/watch?v=52FL557Kg2A&list=PLGQmppUix3UhOgEEeImWdQVMuF6gYZYi4&index=7
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b) A körberagasztott tappancsokon kívül körben hullámosan leragasztott kék szalag (M1) egyik oldalán 
egyik lábbal talajt fogva, másik lábbal másik oldalán talajt fogva (két láb között tartva a kék hullámvo-
nalat) a zene lüktetésére való gyors előrehaladás, közepes iramú futás. 

 A feladat elvégzése során a Kaláka együttes: Hallod pajtás, új hír mondás… című dalát (M3) játsszuk le 
a számítógépen. 

Gimnasztika

Mellékletek: M4: Fejem, vállam – hanganyag

a) Végezzünk énekelve játékos váll-, has-, láb-, és hátizomerősítő gyakorlatokat, háromszor ismételjük! 

II: Fejem, vállam, térdem, talpam,
tenyerem, és erős hátam, :II

Mindent Isten teremtett!

Fejem – 2 előre biccentés,
vállam – 2 karkörzés vállra tett kézzel,
térdem – 2 rugózás guggolásban,
talpam – bal láb, jobb láb dobbantás terpeszben,
tenyerem és erős hátam – mellső középtartásban tenyér előre, majd csuklómozgatás jobbra-balra 2x,
Mindent Isten teremtett! – 2 db. karkörzés hátra rézsútos magastartásban, majd dal végére rézsútos magas-
tartás.

A mondókákat, énekeket inkább „szavaljuk”, hogy a gyerekek figyelmüket 
a mozgás ritmusra történő kivitelezésére tudják fókuszálni.

A gyakorlatokhoz választott, írt énekek, mondókák koncentrációt teremtenek a foglalkozás célkitűzésével, 
támogatják a mozgásfejlesztés feladatain túl a téma tartalmi integrációját. 

Törekedjünk a több csatornán folyó ismeretnyújtásra és gyakorlásra!

Mellékletek: M5: Húzzad, húzzad magadat – hanganyag

b) Végezzünk derék-, hátizomnyújtó páros gyakorlatot énekre (ism.2x szerepcserével) 

Húzzad, húzzad magadat,
Tartalak, ha elfáradsz,

2x 4 térdhajlítás
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szerepcsere: 
Aztán te jössz, add karodat!
Húzzad, húzzad magadat! 

2x 4 térdhajlítás

A páros gyakorlatoknál hajlamosak a jókedv mellett a kevésbé pontos feladatvégrehajtásra, 
a fokozott egymásra figyelés miatt. Igyekezzünk az együttműködés fejlesztése mellett 

a mozgáselemek pontos végrehajtásának ösztönzésére. Pl. Az az ügyes pár, aki...

Mellékletek: M6: Emeld fel a kezedet – hanganyag

c) Végezzünk vállizomnyújtó gyakorlatot! Háromszor ismételjük! 

Emeld fel a kezed és áldjad Őt,
Lássa meg a szemed az Üdvözítőt!

kh. 1                2

d) Végezzünk lábizomnyújtó, törzsizom-hasizomerősítő gyakorlatot! Háromszor ismételjük! Ha énekeljük, 
a dallam ugyanaz, mint az előbbi feladatnál.

Ha elfárad a lábad, csak szólj nekem,
Együtt fogunk pihenni, hogy ne vessz el!

 kh. 4 1,3 2

ÓVODAI TÉMAHÉT • 1
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e) Végezzünk láb-, törzsizom-, hasizomnyújtó gyakorlatot! Háromszor ismételjük!

Add a kezed, hogy mindjárt induljunk, mindjárt induljunk, a végére,
Add a kezed, hogy együtt elérjünk,

együtt elérjünk Betlehembe!

 kh. 4 1,3 2

2. FŐ RÉSZ – PÁRONKÉNT • 5 PERC

Mellékletek: M7: Képgyűjtemény az akadálypályáról; M8: Akadálypálya leírása

Hajtsuk végre a Menjünk mi is Betlehembe! kerettörténetű akadálypálya feladatait egyénileg és párosan! 
Gyakoroljuk a kúszást, mászást, fejlesszük az egyensúlyérzéket, kar-, törzs-, lábizomerőt!

A feladatok leírása a mellékletekben található.

Eszközökkel, tornaszerekkel, zenével hatásfokozás és gyakorlatok színesítésének biztosítása. 
A nehézség leküzdését motiválja a történetbe való ágyazás.

3. FESZÜLTSÉG-OLDÁS, LEVEZETÉS 

– AJÁNDÉKOT A KISDEDNEK • 5 PERC

Eszközök: Hulahoppkarika, kosár, baba, csoportlétszámnak megfelelő számú babzsák

Helyezzünk el a teremben szétszórva a gyermekek létszámánál eggyel kevesebb babzsákot! A terem köze-
pére egy hulahoppkarikába tegyünk egy kosárkát, abba pedig egy gyolcsba tekert babát! Az „akadálypálya” 
különböző elemeit is használva mozogjanak szabadon a gyermekek, amig a zenedobozt hallják, majd ha 
megáll a zene, vegyenek fel egy ajándékot (babzsákot), és tegyék óvatosan a karikába! Aki nem tudott aján-
dékot adni, annak találjunk ki egy mozgásos feladatot! Aki úgy gondolja, hogy szívesen segít babzsák nélkül 
maradt társán, átadhatja az övét, és mozoghat helyette. Csökkenthetjük a babzsákok számát, hogy egyre 
több gyermek mozogjon. A játékot háromszor-négyszer ismételjük el!

A játékkal a foglalkozáson megvalósuló koncentrált figyelem, a feszültség állapotának feloldása, 
szabadabb mozgáslehetőségek választása.
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4. ÉRTÉKELÉS • 5 PERC

Az egyes gyakorlatok, feladatok végzése során folyamatba ágyazottan értékeljünk az azonnali, végrehajtásra 
utaló visszajelzés érdekében, melyben legfőképp az igyekezetet emeljük ki! A foglalkozás végén a szumma-
tív értékelés a csoport általános magatartásával, feladatvégzésével kapcsolatban történjen! Ennek során 
megfogalmazhatjuk a történeti keret, igei tartalom által közvetített értékeknek megfelelő viselkedésmódok 
megjelenésének konkrét megerősítését.

Az értékelés során a foglalkozás fő nevelési feladatának hangsúlyozása: 
nem a versengés a fontos, hanem az egymásnak nyújtott segítség jó érzése.

CSÜTÖRTÖK
Összesen min. 85 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Szülők, nagyszülők, testvérek értesítése az adventi délutánról.
• A foglalkozás eszközeinek előkészítése, a szükséges hely kialakítása.
• Tálkák, fűszerek, illetve a sütéshez szükséges alapanyagok, kellékek, eszközök előkészítése.
• Asztal letisztítása, fertőtlenítése.
• A témahét énekes témanapja (kedd) során készült karácsonyi játékot, a „Bő kovács-járást” játszhatják 

a gyermekek a foglalkozás végén, ezek eszközeinek, jelmezeinek előkészítése.

1. MOTIVÁCIÓ • 10 PERC

Eszközök: Tálak, fűszerek

Az érdeklődő gyermekek a kötetlen, párhuzamos tevékenységszervezés során az összetolt barkácsasztal 
köré gyűlhetnek a tevékenységhez.

Helyezzünk ki kis edényekbe, tálkákba fűszereket, először szemes, illetve egész formájukban (pl. csillagánizs, 
fahéj, szegfűszeg, vaníliarúd)! A gyerekek szagolják, tapintsák meg, beszéljük meg velük a színüket, formájukat! 
Próbálják meg kitalálni, melyiknek mi a neve!

2. MEGVALÓSÍTÁS • MIN. 60 PERC

Eszközök: Sodrófa, kiszúró formák, liszt, porcukor, tojás, méz, vaj, fűszerek, formaszaggatók, magok a 
díszítéshez (tökmag, lenmag, szezámmag, napraforgó), mézeskalács kisütéséhez szükséges helyszín
Mellékletek: M1: Mézecskalács recept

A gyermekek itt is, mint a motiváció során, az asztal körül helyezkednek el. 
• Készítsük elő a mézeskalács elkészítéséhez szükséges alapanyagokat! 
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• Utána mérleg, mérőpohár segítségével mérjük ki a mennyiségeket, miközben a gyerekek ismerkedjenek 
a különböző mérőeszközökkel! 

• Ismerjék meg a liszt, cukor, vaj, stb. állagát, színét! 
• Gyúrjuk össze a tésztát!
• Az összegyúrt tésztából szaggassunk formákat a gyerekekkel, melyeket sütés előtt különböző magokkal 

díszítsenek, akár ritmikus sorokat is alkotva! 
• Sütés után keményre felvert tojásfehérjével is próbáljanak meg díszíteni!

Munkálkodás közben beszélgessünk az előttünk álló ünnepről, a családi szokásokról, otthon is szoktak-e mézes-
kalácsot sütni, és ha igen, kivel, illetve, hogy szoktak- e másfajta süteményt sütni a karácsony előtti időszakban!

3. TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA, ÁTVEZETÉS • 15 PERC

Eszközök: Kínálótálak, díszek az asztalra, terítő, poharak, szalvéta
Mellékletek: M2: Játékfűzés

• Az elkészült mézeskalácsokat a kislányokkal szépen rendezzük el tálakon!
• Az asztalokat terítsük meg, díszítsük fel!
• Készüljünk frissítő italokkal is, melyek folyamatos pótlását bízzuk a fiúkra! 
• Készüljünk egy rövid kis játékfűzéssel, amivel meglepjük a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, akiket a 

csoportunk adventi délutánjára hívtunk meg!  

Ahogy a családokban, úgy a csoportunkban is vannak szokások, hagyományok, melyek éltetésével, 
megélésével az együvé tartozást erősítjük.

PÉNTEK
Összesen min. 50 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

A foglakozás eszközeinek előkészítése és a szükséges hely kialakítása:
• Kérjünk a szülőktől előzetesen olyan fényképeket, amelyeken a család szerepel!
• Ceruzák, papír, olló, gyurma, gyöngy előkészítése.
• Asztalok letakarása.

1. MOTIVÁCIÓ • 10 PERC

Eszközök: Színkártyák, ceruza, papír, olló, gyurma, gyöngy, stb.

Kérjük meg a gyermekeket, hogy foglaljanak helyet az összetolt barkácsasztal körül!
• Beszélgessünk az asztalra kitett eszközökről, mit mire és hogyan lehet használni, és mi készíthető a 

segítségükkel! 



• Beszéljünk arról is, hogy a legtöbb munka elvégzésében szükségünk van társakra, a velük való együtt-
működésre. 

Adjunk színkártyákat a gyermekeknek, amelyek segítségével kijelölhetjük a párokat, akikkel közösen kell 
megoldaniuk egy-egy feladatot!
Pl.: A párok …

• … fogjanak meg közösen egy ceruzát, és rajzoljanak együtt karácsonyfát!
• … fogjanak meg közösen egy ollót, és vágjanak ki vele egy egyszerű formát!
• … gyurmából készítsenek együtt egy állat vagy emberformát!
• … fűzzenek együtt gyöngyöt!

Ha elkészültek a feladattal, beszéljük meg:
• Mennyire tudtak összedolgozni, ki hogyan érezte magát ebben a helyzetben! 
• Jó volt-e, hogy irányítják, vagy inkább ő volt aki irányított? 
• Azok a gyerekek, akik nem szeretnék, vagy nem tudják elmondani, mutassák meg érzelemkártyán, ho-

gyan érezték magukat! 

Mivel az érzelmek azonosítása sok kisgyermeknek nehézséget okoz, 
a hat alapérzelmet mesekönyv alapján megismertetjük, kártyákon kifejezzük, így tanítjuk a gyermekeknek. 

Aki szóban nem tudja megfogalmazni adott helyzetben az érzéseit, használhatja a kártyákat segítségül.
Az érzelemkártyákról a hétfői témanapon esik bővebben szó.

2. MEGVALÓSÍTÁS – CSALÁDJÁTÉK • MIN. 30 PERC

2.1. Családalakítás

Eszközök: Fakanalak, kendők, gyertyák

A csoport létszámától és attól függően, hány családot szeretnénk kialakítani, két-háromféle tárgyat (pl. gyer-
tya, fakanál, kendő) helyezzünk el a szobában a létszámnak megfelelően, melyeket a gyermekek tetszés 
szerint kiválaszthatnak. Ezután a teremben sétálgatva az azonos tárgyat választott társaikat egy kedves si-
mogatással üdvözöljék, míg a többieket kézfogással köszöntsék! Miután mindenkit köszöntöttek, gyűljenek 
egy helyre az ugyanazt a tárgyat választott gyermekek!

2.2. Családi szerepek

Eszközök: Gyermekbiblia (családi jelenetek), Tesz-vesz város, egyéb képek az ókori kelet és modern kor 
családjairól

Beszélgessünk arról, melyik szereplőnek mi a feladata a családban, az ő saját családjukban! Ezen a ponton 
beszélgethetünk arról is, hogy a bibliai időkben mi volt az anya, az apa, a gyerekek feladata, hogyan élt a 
Szent Család.

Beszéljék meg, hogy kinek mi lesz a szerepe a családban (apa, anya, gyerek, nagyapa, nagyanya, keresztanya 
stb.)! 
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Miután megbeszéltük a családtagok szerepét és feladatát, a gyertya, fakanál, kendő segítségével létrejött 
családok élőképekkel mutassák meg, hogyan működik az ő háznépük (pl. jelenítsék meg, ahogy reggelizik a 
család, játszanak, főznek együtt, stb.)!

Változat: ha a gyermekek nehezen gondolnak ki maguktól egy-egy szituációt, adjunk nekik instrukciót, pl. 
„Hogyan zajlik nálatok a karácsonyi vacsora?” 

2.3. Családi fénykép

Eszközök: Fényképezőgép vagy telefon, számítógép, kivetítő

Készítsünk valódi fényképeket a családokról egy-egy életképben! Adjunk címet az elkészült képeknek! Ha 
van lehetőség, az elkészült képeket ki is vetíthetjük. 

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy az élőkép olyan, mint egy fénykép, 
egy pillanatra mozdulatlanná kell válniuk.

Ezen a ponton mindenképp szükség van a dajka segítségére is, mind az ötletadásban, 
mind az élőkép megvalósításában.

Ha a családban a választott tárgyak alapján nincs elég lány a családi szerepekhez, 
rendezzük ennek megfelelően a csoportokat.

3. TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA • 10 PERC

Eszközök: Fényképek, ceruza, filctoll, papír

A szülőktől kapott családi képekből „kiállítást” rendezünk a csoportszoba falán. A beérkezett képeket he-
lyezzük el a „vizuális sarokban”! 

Gyűljünk a képek köré és kérjük meg a gyermekeket, hogy meséljenek családjukról, hagyományaikról, ünne-
peikről, különös tekintettel a karácsonyra (térjünk vissza a foglalkozás témájára – kik vesznek részt a családi 
karácsonyon, kinek mi a feladata, stb.)! 

Biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a vizuális sarokban a gyerekek elkészíthessék családrajzukat, tovább 
élve a délelőtti eseményeket.

Vizuális sarok: a csoportszoba állandó sarka, ahol a vizuális tevékenységek végzéséhez 
szükséges eszközöket a gyermekek szabadon elérik és folyamatosan biztosított a használatuk.


