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Szeretet lángja  

A heti projekttémám a Szeretet lángja volt. Ezen belül megismerkedtünk az Advent, mint 

Várakozás időszakával. Az ekkor jellemző ünnepek szokásaival, hagyományaival. A 

gyermekek megfogalmazhatták előzetes ismereteiket, élményeiket az ünneppel 

kapcsolatosan.  

A hétfői nap reggelén a Postás bácsi üzent nekem, hogy a délelőtt folyamán a Búzavirág 

csoportnak levele fog érkezni. A gyermekek nagyon kíváncsian várták vajon kitől érkezik a 

posta. Izgatottan várakoztak, és szemlélődtek a csoportszobában, és a kandalló környékén 

egyaránt. A levél megérkezése után, az érdeklődő gyermekekkel körbe ültünk, és 

felolvasásra került a Mikulás üzenete. A levél tartalmát a gyermekek nagy kíváncsisággal, és 

érdeklődéssel fogadták.  

 

 

 

A Mikulás bácsi, levelében megírta, hogy egy ajándék-zsákkal is kedveskedett a 

gyermekeknek, melyet a csoportszoba egyik szekrényében találnak. A zsákban lévő 

ajándékokat találós kérdések alapján fejthették meg a gyermekek.  

 

 

„A Mikulás egész évben nagyon figyelte a 

gyermekeket, és örömmel töltötte el a sok 

okos gondolat, és szó, melyet a kis barátai 

megfogalmaztak. Rudolf, a rénszarvasa már 

izgatottan várta, hogy útra keljenek, és 

kiszállítsák azt a sok-sok ajándékot, melyet 

a gyermekek kértek. Szerették volna 

mihamarabb teljesíteni valamennyi gyermek 

kívánságát. A Mikulás megígérte, hogy 

hamarosan útra kel, és meglátogatja a 

gyermekeket. A személyes találkozásig 

azonban küldött a Búzavirág-csoportnak egy 

Adventi-zsákot, mely Karácsonyi jelképekkel, 

szimbólumokkal volt telis tele. „ 
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Adventi találós kérdéseink 

Viaszból a teste, kócból a lelke”  

          

„Egy helyben áll, és mindig zöld, sok tűjével egyszer sem ölt” 

   

„Ragyogok odafenn az égen, sokszor utaztam már a Göncöl-szekéren”                   

 

A zsák kiürítése után megbeszéltük a gyermekekkel, vajon miért küldhette el a Mikulás 

ezeket a tárgyakat.Megneveztük összefoglaló néven a zsák tartalmát. Majd 

megismerkedtünk ezen szimbólumok jelentésével, történetével. Karácsonnyal kapcsolatos 

szokásaikat, hagyományaikat osztották meg egymás között a gyermekek. Meghallgathatták a 

Betlehemezés történetét, és ehhez kapcsolódó ismereteiket, tapasztalataikat 

fogalmazhatták meg. A jelképeket csoportosítottuk, sorbarendeztük különböző szempontok 

alapján.  
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Adventi gyertyakészítés 

A keddi reggelt egy beszélgető-körrel kezdtük meg. A megérkezett gyermekek elmesélhették 

milyen élményük volt a Mikulással, hogyan fogadták őt otthonukban, és mivel kedveskedett 

nekik a Mikulás. Minden kisgyermek szívesen, élményekkel teli osztotta meg velünk egyéni 

tapasztalatait, gondolatait. Izgatottan várták az óvodába érkező Mikulást is, vajon mikor 

érkezik meg, és mivel kedveskedik nekik.  

A délelőtt folyamán a gyermekek egyénileg készíthették el szüleiknek szánt ajándékaikat 

Karácsonyra. Előzetesen megbeszéltük  a gyermekekkel, hogy ez meglepetés lesz, így 

senkinek nem szabad elmondania.  

A Barkácsoláson belül a gyertyadíszítést, dekopázs technikával valósítottuk meg. Ehhez a 

gyermekeknek előzetesen biztosítottam a szükséges eszközöket, valamint az előre kivágott 

szalvéta mintákat, melyeket szabadon, saját ötleteik alapján választhattak meg, és 

helyezhettel fel a gyertyára. A tevékenység során ügyeltem a differenciálásra, hiszen szóban, 

illetve tevőlegesen is adtam segítséget a nehezen boldoguló gyermekeknek.  

                     

     

 

A tevékenységem színesítése, és a 

monoton helyzet elkerülése 

érdekében Karácsonnyal kapcsolatos 

dalokat énekeltünk, és az ünnepi 

légkör megteremtéséhez elmondtuk 

Stummer László: Szeretet köntös 

című versünket.  
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„Szeretet üzenet” 

A szerdai napon Gellért által behozott Meseházikó indította el a Karácsonyi kiállításunkat. A 

gyermekek addig behozott gyertyáiból, díszeiből kiállítást rendeztek a kiállító polc előtti 

asztalon, majd az ünnepi légkör megteremtése érdekében tovább dekorálták a kiállító sarok 

különböző pontjait. Ahhoz, hogy a karácsonyi hangulatot előhívjuk valamennyi gyertyát, 

illatgyertyát gyújtottunk meg. A lehetséges balesetek elkerülése érdekében megelőző 

beszélgetést tartottunk.                                                                              

 

Az égő gyertyafény mellett közösen felidéztük Ünnepi dalcsokrunk énekeit, melyet közösen 

is megszólaltattunk. Majd a gyermekek közösen kiválaszthatták a legszebben ragyogó 

gyertyát, melynek üzenetét, jókívánságát egymásnak elmondhatták, megfogalmazhatták.  

 

 

A Szeretet gyertyája szebbnél-szebb üzeneteket, jókívánságokat, szívből szóló 

gondolatokat, érzéseket rejtett magában.  A gyermekek önállóan választhatták ki társukat, 

akihez szegezhették kedves szavaikat, gondolataikat.  
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„Szeretet játék” 

Majd a Szeretetüket gesztusaikkal, mimikájukkal, mozdulataikkal, érintéseikkel is 

kifejezhették egy mozgásos drámajáték formájában.  

A gyermekek önállóan választottak maguknak párt a játék elején. Először a kislányok 

foglaltak helyet a széken, majd a mögöttük álló kisfiúk a zene hatására kifejezhették 

érzéseiket, gesztusaik, mozdulataik segítségével.  

 

                                                                         

                                                                             

 

Szeretet játékunk zenehallgatási 

anyagát, Vivaldi: Négy Évszak című 

művéből, a Tél c. darab kísérte.  

A gyermekek nagyon élvezték ezt a 

fajta drámajátékot, melyben csak az 

érzelmeik, gesztusaik vezették őket. 

Nem a megszokott verbális 

kommunikáció, szóbeli 

megfogalmazás állt a középpontban.  
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                                              Mézeskalácssütés 

A csütörtöki nap reggelén a gyermekek elmélyülten töltötték a szabad játék idejét.  

Képességfejlesztő asztali játékokat próbálhattak ki, melyek az évszakhoz, téli ünnepkörhöz 

kapcsolódnak. Ilyen volt a hóemberépítő, hóember öltöztető, párkereső, képkiegészítő játék. 

Voltak, akik rajzaikban jelenítették még a projekt témával kapcsolatos ismereteiket, 

élményeiket.  

 

 

A gyertyák további csoportosítása, elrendezése Alex és Adina vezetésével 

zajlott… 

 

 

 

A gyertyák kiválogatása során 

számos matematikai jellegű 

tapasztalatszerzésre volt lehetőség. 

Többek között: számosság, sorba 

rendezés, csoportosítás, 

halmazalkotás 
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Mézeskalácssütés 

Projekttémánk zárásaként mézeskalácssütéssel kedveskedtem a gyermekeknek. A kalácshoz 

előzetesen egy Adventi teát is készítettünk, melyet a gyermekek segítségével mértünk ki a 

kancsókba. 

A kalács sütéséhez a babakonyha előtti asztalokat rendeztük be.  

A kis cukrász segédeimmel először is egy általam készített kép alapú receptből megneveztük 

a kalácshoz szükséges hozzávalókat, majd a képek melletti mérő eszközök segítették az 

összeállítás gördülékenységét.  

 

 

Ügyeltem arra, hogy minden kisgyermeket tevékenykedtessek, a részfolyamatokat időben, 

és folyamatosan adjam ki. A hozzávalók összegyúrása, majd a tészta kinyújtása következett. 

Mindenki nagyon szorgalmasan, aktívan „dolgozott „a konyhában. 
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„Kiskezemet tornáztatom, 

ujjaimat megmozgatom 

Tésztát gyúrok, zongorázok 

Szép dalokat furulyázok.” 
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Mézeskalács díszítés 

A karácsonyi formák kiválogatása, majd a kalács kiszaggatása, dekorálása egyéni ötleteik 

alapján… 

 

„Süssünk, süssünk valamit című dal eléneklése…” 

„Adventi hírnök…” 
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 Karácsonyi Teaház 

A karácsonyi asztal megterítése, a mézeskalács, és az Adventi tea 

elfogyasztása közösen, Andi néni, az óvó nénik, és Marci bácsi 

társaságában 

 

 

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem is kevély. Nem 

tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a 

gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent 

remél, mindent elvisel. A Szeretet nem szűnik meg soha!” 

Áldott ünnepeket kívánok! 

 


