ÁMK Általános Iskolája
Tengelic

Horváth Józsefné
Vargáné Huber Lídia

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
Juhász Gyula: Karácsony felé
Cél: A karácsonyi hagyományok ápolása, az ünnepkörrel kapcsolatos ismeretek bővítése,
elmélyítése.
Karácsonyváró programsorozat
Iskolánk hagyományai közé tartozik karácsony megünneplése, mely egész decemberi
programunk meghatározó része. Napközis tanulóink részére az adventi koszorú, -ablak –
asztali vagy ajtódísz készítésével kezdődik. Azt, hogy mit készítünk mindig a csoport
tagjainak életkorához, ügyességéhez viszonyítjuk. Mintadarab alapján a tanulók választják ki
az elkészítendő munkadarabokat. December 6-án délután az alsós napközis csoportokban
játékos vetélkedőt tartanak, felső tagozatos csoportokban üvegmatrica festékkel készített
karácsonyi – és mikulásmotívumokat készítenek, melyekkel a napközis termet díszítik. Az ezt
követő időszak a karácsonyvárás jegyében zajlik. Karácsonyi vetélkedőre, játszóházra
készülünk. A munkát a napközis nevelők szervezik, irányítják. A programban valamennyi
tanuló részt vehet. Dalokat, verseket, betlehemes játékokat tanulnak, megbeszélik, megkeresik
a könyvtárban a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokat. Elvégzik a vetélkedőhöz
kapcsolódó előzetes feladatokat. Egy délután a 6.-,7.-,8. osztályos lányokkal megsütjük az
iskola konyháján az alsó tagozatos tanulók számára a mézes díszeket, amit a játszóházban
fognak díszíteni.
A programot karácsonyi koncert nyitja, zeneiskolások, vagy (már 2 alkalommal)az Operaház
magánénekesei adják a műsort. Ezt követi a várva-várt vetélkedő, külön az alsó- és felső
tagozatos tanulók számára.
Anyaga a pályázat mellékletét képezi. Délután disco-t szervezünk, ahol játékos feladatokkal
szórakoztatjuk a tanulókat.
Következő nap ünnepi műsorral indul, amit minden évben az 5.osztály ad elő. Játszóházzal
folytatódik a program. Külön alsó- és felső tagozat számára. Több helyszínen, forgószínpad
szerűen zajlik. Igyekszünk minden évben 1-1 új technikával megismertetni a tanulókat.
Elmaradhatatlan állomás a mézes sütemény díszítés. Újításként, az elmúlt 3 évben a felső
tagozatos tanulók a nyers tésztát díszítik magvakkal, kókusszal, mákkal, mazsolával. A
kidíszített tésztát iskolánk konyháján sütjük meg.
Ezeken a játszóházakon mindig jó kedvvel dolgozunk.
A kész munkáknak együtt örülünk.

Idő
November 1. hete
November utolsó hete
December 1. hete
December 2. hete

December 2. hete
December 2. hete
December 19.
830
December 19.
1000
December 19.
1200
December 19.
1400
December 19.
1700
December 20.
800
December 20.
845
December 20.
900 – 1200
Január 1. hete

Tevékenység
Megbeszélés: Adventi koszorúk készítéséhez szükséges
anyagigény
Adventi koszorúk készítése (A koszorú és díszeinek
szimbólumai)
Megbeszélés: karácsonyi vetélkedő és karácsonyi
játszóház forgatókönyvének elkészítése
Négy négyfős csapatok alakítása az ügyességi
versenyre és a karácsonyi vetélkedőre.
Névtábla készítése.
Rigmus írása.
Az előzetes munkadarabok elkészítése.
A karácsonyi játszóház állomásainak egyeztetése.
Játszóházi mintadarabok elkészítése.
Karácsonyi koncert a művelődési házban.
Karácsonyi vetélkedő alsó és felső tagozaton.
Karácsonyi vetélkedő jutalmazása.
Karácsonyi disco játékos feladatokkal.
Karácsonyi csomag készítése.
Karácsonyi ünnepi műsor a művelődési házban.
Karácsonyi csomag kiosztása.
Karácsonyi játszóház alsó és felső tagozaton.
Megbeszélés: a programsorozat értékelése.

Felelős
Bali Józsefné ig.h.

Résztvevők
Napközis nevelők

Napközis nevelők

Napközis tanulók

Bali Józsefné ig.h.

Napközis nevelők

Osztályfőnökök

Tanulók

Napközis nevelők
Bali Józsefné ig.h.
Farkas Zsuzsanna

Napközis nevelők, tanítók, tanárok
Napközis nevelők
Tanulók, nevelők

Bali Józsefné ig.h.
Napközis nevelők
DÖK
Vargáné Huber Lídia
DÖK
Vargáné Huber Lídia
SZMK

Tanulók, nevelők

Kolep Ingrid
5. oszt. főnök
SZMK
Bali Józsefné ig.h.
Napközis nevelők
Bali Józsefné ig.h.

Tanulók, nevelők
Tanulók, nevelők
SZMK tagok, Bali Józsefné ig.h.,
Vargáné Huber Lídia
Tanulók, nevelők
Tanulók
Tanulók, nevelők
Napközis nevelők

Karácsonyi játszóház
Alsó tagozat

Készíthető
ajándék, dísz

Segítő nevelő

Helye

Angyalka tésztából
Lemez domborítása

Lehőcz Szilvia
Tóthné Csapó
Sára
Pámer Ildikó
Farkas Zsuzsanna
Balázs Jánosné
Gajda Szilvia

Technika terem
Technika terem

Bartus Györgyné
Horváth Józsefné

1.A osztály
4.osztály

Ablakdísz
Lampion
Gipszfigura festése
Angyalka papírból,
ruhából
Csengő díszítése
Mézeskalács
sütemény díszítése

3.osztály
2.osztály
1.A osztály
1.B osztály

Karácsonyi játszóház
Felső tagozat

Készíthető
ajándék, dísz

Segítő nevelő

Helye

Hűtőmágnes
Gyertya készítés

Kolep Ingrid
Vargáné Huber
Lídia
Nagy Andrea

Német szaktanterem
Foglalkoztató terem

Pfeffer János

Természettudományi
szaktanterem
Matematika
szaktanterem
Természettudományi
szaktanterem
Könyvtár olvasóterem
Ebédlő

Karácsonyfadísz
zsákvászonból
Képeslap
Poháralátét

Horváth József

Üvegfestés-matrica

Illés Csaba

Lampion
Mézeskalács
díszítés

Varga György
Vetró Katalin

Magyar szaktanterem

Karácsonyi vetélkedő forgatókönyve
Alsó tagozat
A gyerekek előzőleg választott színek alapján kerültek a csapatokba. 2x5 fős vegyes csapatok
voltak. Az ügyességi feladatokat megoldó csapatok külön teremben dolgoztak és az elkészült
munkával az azonos színű csapatnak ajánlottak fel pontokat.
Pattogatott kukoricából láncot fűztek és színes papírból láncot készítettek. Hosszúság alapján
kaptak pontokat .A kész láncokat az iskola fenyőfájára helyezték el. A színek piros, kék, zöld,
sárga, fehér. A feladat pontszámát jelölő üres karikából annyi lett színes, ahány pontot ért el a
csapat. Minden csapatnak volt egy segítője, aki rajzolta a pontokat, osztotta a feladatokat. A
többi gyerek, a közönség, karácsonyi színezőt kapott és feladatmegoldással segítette a
csapatokat.
Elsőként minden csapat a csapat színéről és a karácsonyhoz való kapcsolatáról (piros, zöld,
kék, sárga, fehér) mondott néhány mondatot.
1.Egy karácsonyi dal fénymásolt kottáját kapták meg a gyerekek. A vetélkedő során
háromszor hallgattak dalokat. Fel kellett ismerni, hogy melyik dal kottáját kapták meg.
2. A csapatok első osztályos tagjai célba dobást végeztek dióval kosárba. Eközben a csapat
többi tagja feladatlapot oldott meg.
o 4.osztályos - két kép közötti különbséget jelölt
o 2.osztályos - vonalhalmazból felismert tárgyakat színezett különböző színűre
o 3.osztályos – útvesztőn haladt végig egy képen
3. A csapatok 4.osztályos tagjainak el kellett mutogatni karácsonyi tevékenységeket a
közönségnek, hogy azok kitalálják. szaloncukor kötözése, ünnepi asztal megterítése,
kalácssütés, ajándék csomagolása, fenyőfa díszítése,
Eközben a csapat többi tagja feladatlapot oldott meg.
o 1.osztályosok - sapka és sál összekapcsolása minta alapján
- egyforma hóemberek összekötése
o 2.osztályosok – útvesztőn haladtak végig
o 3.osztályosok – gömb díszek párjait keresték és jelölték összekötéssel
4.A csapatok meghallgatták a második dalt.
5.A csapattagok közösen egy elkezdett rajzot folytattak úgy, hogy felváltva mindenki csak
egy vonallal bővíthette a képet. Az elkészített képet a csapatok 1.osztályos tagjai színezték ki.
6. A 4.osztályosok öt állításból találtak ki egy karácsonyhoz kapcsolódó fogalmat
A fogalom: karácsonyi csillag
Az állítások:* fényes pont a sötétben
* mindig máshol jelenik meg
* sárga színű
* üstökös
* karácsonykor utat mutatott a pásztoroknak
A többiek más feladatot kaptak.
3.osztályosok – leírták a mákos és diós beigli receptjét
2.osztályosok – szétvágott, összekevert almákat illesztettek össze
7.A csapatoknak három szétvágott , összekevert kép darabjait kellett összerakni.
Ezalatt a közönség találós kérdésekre válaszolva pontokat ajándékoztak csapatoknak.
8. Az 1.,2.,3. osztályosok összekevert verssorokat raktak sorba. Zelk Zoltán: Téli fák
Az 4.osztályosok szívószál segítségével babszemeket raktak egy tányérba 2 perc alatt.
9. Az ügyességi vetélkedőn részt vett csapatok munkáit értékelve beírtuk a pontokat.
Értékeltük az 1.osztályosok színes képeit. Meghallgatták a gyerekek a 3.dalt.
10.Összeszámolva a színes korongokat értékeltük és jutalmaztuk a csapatok munkáit.

Karácsonyi vetélkedő forgatókönyve
Felső tagozat
Bevezetés:

1. feladat:
2. feladat:
3. feladat:
4. feladat:
5. feladat:
6. feladat:
7. feladat:
8. feladat:
9. feladat:
10. feladat:
11. feladat:
12. feladat:
13. feladat:
14. feladat:
15. feladat:
16. feladat:
17. feladat:
18. feladat:

Bemutatkozás
Névválasztás
Névtábla
Rigmus
Karácsonyi gyertya
Jeles napok sorrendje
Szokásleírásból jeles nap + dátum
Kirakós játék – Puzzle
TOTO
Karácsonyi ételek, miért ették
Activity játék
Hiányos szöveg kiegészítése – karácsony
Karácsonyi jelképek és jelentéseik
Hólabdadobáló verseny
Kottaolvasás – karácsonyi énekek
Szóalkotás, pásztorjárás
Babhalászat hurkapálcával
Újévi ételek
Fogalomismeret
Masnikötő verseny
Szólások, mondások
Képrejtvény
Kódfejtés

