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„Jól tudom: a fényt a szemem itta,

a dalt a fülem fogta,

a simogatást a kezem érezte,

 szép utakon a lábam vitt,

és a gondolatok a fejemben születtek,

mint az ég távoli villódzása,

de mindezt a szívem gyűjtötte össze,

 és belőle lett minden, ami Szeretet."

(Fekete István)



A projekt megvalósításába bevont csoport adatai

A csoport neve: Katica csoport

A csoportba járó gyermekek életkora: 3-6 év

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok: Fekete Emese - (részt vett a HEFOP 3.1.2. pályázatban)
 Mandicsné Fodor Anikó- (részt vett a HEFOP 3.1.2. pályázatban)

A csoport létszáma: 23 fő

A csoport névsora:
Balogh Renátó

Csizmazia Bence
Danó Viktor
Danó Dorina

Esztrenga H. Eszter
Galántai Vivien

Götz Petra
Gyűrű Anna
Hanák Bence
Hegyi Bence

Horváth Balázs
Horváth József

Kis Csaba Gábor
Mag Ádám
Nagy Kíra

Ondok Tamara
Papp Zsombor
Pető Marcell
Sfarli Levente
Simó Norbert

Szerencsés Dávid
Teiner Kristóf

Turcsányi Péter



ADVENTI VÁRAKOZÁS A KATICA CSOPORTBAN

(  A feldolgozás időszaka: 2009. november 23. – 2009. december 18. )

A projektet megelőző tevékenységek és események:

Az évszaktáblán megtekintettük az előttünk álló eseményeket és ünnepnapokat

Beszélgettünk az őszi és téli évszak különbözőségeiről, rendszereztük ismereteinket

Az időjárás változásai miatt öltözködésünk, ruházatunk is megváltozott

Családtagok bevonásával óvodán kívüli, adventhez és karácsonyhoz kapcsolódó
rendezvényeket látogattunk

Eszközöket, képeket gyűjtöttünk, melyek a várva várt ünnephez kapcsolódnak

A projekt során megvalósítandó célok, lehetőségek:

Az adventi hetek, a karácsonyvárás egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk az év során.
Elmélyülünk, átgondoljuk mindennapjainkat. Egy kicsivel többet foglalkozunk a szeretettel, a
családdal, az otthon melegével Fontosabbá válnak azok a dolgok, amelyek mellett a szürke
hétköznapokon átsiklunk rohanó életmódunk miatt, de bizony minden nap gondolnunk
kellene rá. Ezeket az értékeket már kisgyermekkorban kell elplántálnunk gyermekeinkben,
hogy felnőve igazi belső értékké, életelvvé válhassanak. Így felnőttként a hit, a remény, a
szeretet, a tolerancia, mások megsegítése, az önzetlenség, a jóindulat, az odafordulás
alapvető igényük és jellemük része lehet.

Fontos nemzeti és vallási múltunkból eredő hagyományaink, népszokásaink megismertetése,
felelevenítése, megszerettetése

A gyermekeken keresztül a szülők életmódjára, lelkére, nevelésére is hatással lehetünk,
hiszen óhatatlanul is beszédtéma lehet a családban az óvodában felelevenített ismeretanyag.

A gyűjtőmunka által érdekeltté és kíváncsivá tehetjük a szülőt, ezáltal könnyedén
bevonhatjuk az óvodai életbe.

A több „szeretet-ismeret” és „szeretet-játék” során érzelmi pluszt kapnak a gyermekek. Ez
leginkább azokra lehet nagy hatással akik ezt otthonukban nélkülözni kényszerülnek.

A játékokkal, kezdeményezésekkel több területen, komplexen fejlesztjük Őket. fejlődik
finommotorikájuk, szépérzékük, fantáziájuk. Játékosan sajátítanak el mértékegységeket,
mérési módokat, miközben folyamatosan számlálnak. Közben pedig fejlődnek szociális-,
érzelmi-, motoros- és értelmi képességeik.



A projekt tevékenységei:

A tervezés az Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel c. alternatív helyi nevelési programunk
alapján készült a Kompetencia alapú oktatás elemeivel kiegészítve.

( A továbbiakban a forrásokat az alábbi módon jelöljük:
MŰV. – Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel,
KOMP. – Kompetencia alapú oktatás)

1. Beszélgetések – reggeli személyes percek (MŰV.)

2. A környezet tevékeny megszerettetése (MŰV.)
A tevékenység célja: A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív
érzelmi viszonyának kialakítása a természeti – emberi – tárgyi világ értékei iránt. A környezet
megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli
szemléletének alakítása.

3. Mese – vers, dramatikus játékok (MŰV.)
A tevékenység célja: A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív
személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények
segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével.

4. Vizuális nevelés (MŰV.)
A tevékenység célja: A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A
gyermekek tér – forma – szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti
nyitottságuk, igényességük alakítása.

5. Ének- zene, énekes játékok (MŰV.)
A tevékenység célja: A közös éneklés, közös énekes játék örömének megéreztetése, hogy
azon keresztül formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyermekek
jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket.

6. Zenehallgatás (MŰV.)

7. Mozgásos játékok és vetélkedők (MŰV.)
A tevékenység célja: A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek
fejlesztése játékos formában. cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó
képességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy
megmaradjon a gyermekek szabad mozgáskedve.

8. Séták, kirándulások (MŰV. – KOMP.)

9. Matematikai jellegű kezdeményezések (KOMP.)

10. Munka jellegű tevékenységek (MŰV.)
A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása,
melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.



ADVENT A HELYI NEVELÉSI PROGRAMBAN - HAGYOMÁNYŐRZÉS

Ez a program a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvónők feladatának tekinti. Az óvónő
beépíti a kisgyermek nevelésébe mindazon értékeket, amelyeket a környezet megőrzött, vagy a
folklór az óvodások számára megőrzésre érdemesnek tart.

Az óvónő megteremti azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves
részeként van jelen a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvöződve tovább él népünk nemzeti
gyökere, s a mai gyermekek is megismerhetik szépségét, értékét.

A program olyan óvónőt igényel, aki ragaszkodik népünk múltjához, képes azonosulni azzal. Tudja a
népszokások eredetét, ismeri azok lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit. Jártasságra tett szert a
kézművességben, számos népi játékot, népmesét, népdalt ismer. Nagyon fontos, hogy lakóhelyének
hagyománya szerint tervezi meg feladatát. A hagyományőrzés úgy marad fent, ha családtól családig,
gyermektől gyermekig, óvónőtől óvónőig, szájról szájra hagyományozódik.

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, melyhez az óvónő a gyermekek kíváncsiságát
kielégítve folyamatosan biztosít változatos tevékenységeket. Az óvónő a hagyományápolás tartalmát
minden esetben a helyi tradícióknak megfelelően variálja.

A hagyományok ápolása közben történő együtt játszás, együtt munkálkodás, tervezgetés örömtelivé,
izgalmassá teszi a várakozás időszakát. Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem merev, erőltetett,
hanem vidám hangulatú, felszabadult együtt játszás.

E tevékenységek közben érvényesül programunk mottója:

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked,

ha szükséged van a segítségemre!”



A TÉL JELES NAPJAI
Az „Adventi várakozás a Katica csoportban” c. négyhetes projekt alappillérei

Luca napja (december 13.)

A decemberi asszonyi ünnepek közül hazánkban legjelentősebb Luca napja. Lányoknak,
asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azokat,
akik szőni, fonni, varrni, mosni mertek az ő ünnepén. Luca büntetésből a fonó asszonyhoz hajítja az
orsót, kóccá változtatja a fonalat, bevarrja a tyúkok tojókáját.
Luca napján alakoskodni is szoktak. A Luca-alakoskodó fehér leplet hord, arca elé vagy fejére szitát
tesz. Ellenőrzi a fiatalokat, a lustákat megszégyeníti.
Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amelynek segítségével Karácsony böjtjén felismerik a
boszorkányokat. Alig van olyan falu, ahol nem ismernék a Luca székéről szóló babonás történeteket.
A lucaszéken készítője minden nap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen Karácsony estéjére készüljön
el. Akkor elmegy az éjféli misére, és ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat
hordanak. Utána azonban menekül haza, különben széttépnék a boszorkányok. Legjobb, ha mákot szór
el az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, s így a történet hőse megmenekül a
bosszújuktól.
Az ország nyugati részében Luca-nap hajnalán "kotyolni" járnak a kisfiúk. Szalmát vagy fadarabot
visznek magukkal (legjobb, ha ezeket valahol elcsenik), s arra térdelve mondják el köszöntőjüket.
Utána kukoricával vagy vízzel öntik le őket a háziak, ők pedig a szalmával, fával "megvarázsolják" a
tyúkokat, hogy egész évben jól tojjanak. A köszöntőt mondó gyerekek ezután ajándékokat kapnak.
Akár tavasszal, György napján, Lucakor is szabadon garázdálkodnak a gonoszok.

Karácsony (december 25.-26.)

A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvenes-ötvenes éveiben városon jelent meg először,
Erdély néhány megyéjében még a háború alatt is újévkor, az "aranyos csikó" hozta a gyermekeknek az
ajándékot.
A karácsonyi játékok legrégibb rétegét hazánkban is a latin nyelvű liturgikus játékok képviselik,
amelyek a XI. századtól kezdve az istentisztelet részét képezték. A XVII-XVIII. században főként
iskolások és laikus vallásos társaságok előadásairól szólnak a tudósítások. A XIX. századtól a
betlehemezés két fő formáját ismerjük: az élő szereplőkkel (pásztorjáték) és a bábokkal előadott
(bábtáncoltató) karácsonyi játékot. A jó-rossz, szegény-gazdag ellentét igen egyszerű, szemléletes
formában mutatkozik meg a játékokban. A tréfát a pásztorok szolgáltatják, akik félreértik az angyal
latin szavát. Tudatlanok, de jószívűek, és csekély javaikból szívesen adakoznak. A betlehemezést
szintúgy, mint másféle színjátékos szokásokat adománykérő formulák zárják le.
A betlehemes játékok mellett ismerünk más, helyi elterjedésű paraszti misztériumokat és moralitásokat
is. Ilyen volt pl. a Paradicsom-játék, amely Ádám-Éva napján a bűnbeesés történetét adta elő.
Főként katolikus vidékeken volt divat a karácsonyi asztal készítése (pl. Somogy megyében szénát
borítottak az asztalra, és a sarkaira különböző tárgyakat: fésűt, kaszakövet, kést raktak, majd
asztalkendővel letakarták).
Az ország sok részében karácsony böjtjén a csordás egy csomó vesszővel végigjárta azokat a házakat,
ahol tehenet tartottak. A gazdaasszony annyi vesszőt húzott ki a csomóból, ahány tehén a háznál volt,
és megcsapkodta a csordás lába szárát.



TÉMAGYŰJTÉS
Összefoglaló havi tevékenységi terv

A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGSZERETTETÉSE
 Luca napi búza ültetése
 Zsázsa ültetése
 Téli témájú képek gyűjtése
 Kísérletek a tűzzel
 Gyümölcsaszalás
 Évszaktábla aktualizálása
 Anyaggyűjtés a téli dekorációhoz
 Madáretető készítése
 Vásárlás, ajándék a szegényebbeknek

KOMP.:
3-4 éveseknek: Tűz / 1,3,6,7.
5-6 éveseknek: Tűz/ 1,2,3,7,8.

MESE – VERS, DRAMATIKUS JÁTÉK

Mesék:
 Visszajött a répa
 Egérke piros szegélyes kék kabátja
 Télapó haragja
 A holló és a róka

Versek:
 Hó kastélyban hó lakás
 Száncsengő

VIZUÁLIS NEVELÉS
Adventi naptár és koszorú        Fenyőfüzér
Télapó csizmája                                               Gyurmafenyő
 Közös Télapó és fenyőfestés                        Diófestés
Téli dekoráció                                                 Hópehelyfűzés
Ovigaléria tárgyai és meghívó                      Papírhópehely
Papírcsengő grízzel                                         Papírcsillag
Tobozfenyő                                                      Terménybábok
Fóliacsillag   Adventi kép
Térbeli fenyő                                                    Asztaldísz
Mézeskalács díszítés                                       Téli kép
Gyertyatartó                                                    Téli fa

ÉNEK – ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK
Mondókák:

 Egyedem, begyedem
 Töröm, töröm
 Dombon törik

Dal, dalos játék:
 Hóember                       Mackó, mackó
 Hull a pelyhes               Ácsorogjunk
 Elvesztettem…              Lucázás dalai
 Itt kopog…                     Mikulás dalok
 Télapó itt van               Karácsonyi dalok
 Erzsébet asszony

MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉKOK

 Kövesd a nyomot!
 Lábujjtorna
 Tornáztasd az ujjad!
 Lazítunk
 Tüzes golyó
 RelaxáljunK

ZENEHALLGATÁS
Hull a hó…           A Csókai csóka c. mese megzenésített
Ég a gyertya                                                     feldolgozása
Országúton nagy a hó                                 Tekereg a szél
Vivaldi: Négy évszak Tél                                    Jaj, de árva
Szállongó szél                    Széles az én kedvem ma
Adventi hírnök                                             Magyar táncok
Mozart: Varázsfuvola                  A karácsony akkor szép
Bűvös csengettyűk                             Schubert:Ave Maria
Jaj, de pompás fa                              Thompson: Allehluja
Hóember, hóember          Varázsfuvola Éjkirálynő áriája

MATEMATIKAI KEZDEMÉNYEZÉSEK
 Mackós puzzle
 Adventi memóriakártya
 Gyertyák alakja, színe
 Töklámpás
 Adventi koszorú gyertyái
 Mézeskalácssütés
 Süteménykiszúrók
 Diófestés
 Titokzsák

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

 Udvari munkák
 Eszközkészítések az ünnepekhez és

rendezvényekhez
 „Háztartási” munkák
 Vendégváráshoz kapcsolódó tevékenységek

LEHETŐSÉGEK A SZÜLŐK BEVONÁSÁRA

 Gyűjtőmunka
 Meghívás rendezvényekre
 Karácsonyi finomságok összeállítása

SÉTÁK, ÓVODÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK
 Meghívók kiosztása rendezvényekre
 Szükséges eszközök vásárlása
 Madárnyom – keresés
 Téli táj megfigyelése
 Óvodaépületen kívüli rendezvények



ADVENTI VÁRAKOZÁS A KATICA CSOPORTBAN
2009. november 23. – 2009. november 27.

             1.HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Beszélgetések –
reggeli személyes
percek

A fény
jelentősége
életünkben

A négy gyertya
c. történet és
beszélgetés

Mire használják a
gyertyát? Régen
és most.

Használtok-e
otthon gyertyát?

Mi vagyunk a kis
gyertyák. Lobogj
a zenére!

A környezet
tevékeny
megszerettetése

Képek gyűjtése
és
rendszerezése

Termések, ágak
gyűjtése,
dekoráció
készítése

Évszaktábla
dekorálása

Mese – vers,
dramatikus játékok

Visszajött a
répa
Télapó haragja

Visszajött a
répa
Télapó haragja

Visszajött a répa
Télapó haragja

Visszajött a répa
Télapó haragja

Visszajött a répa
Télapó haragja

Vizuális nevelés Adventi naptár
készítése

Adventi
koszorú
készítése

Téli dekoráció
elkészítése
Fóliafenyő

Tobozfenyő
és Ovigaléria
megnyitóra
meghívó készítés

Térbeli fenyő,
Betlehemi kép
készítése

Ének- zene, énekes
játékok

Zenés mozgás Egyedem
begyedem

Hull a pelyhes… Télapó itt van Elvesztettem
Zenés mozgás

Zenehallgatás Hull a hó…
(Éno)

Ég a gyertya
furulyán

Országúton nagy
a hó
(Éno)

Vivaldi: Négy
évszak
Tél

Vivaldi: Négy
évszak Tél
részlet
furulyán

Mozgásos játékok
és vetélkedők

Ujjtorna
Célba dobás

Séták, kirándulások Panni boltos néni
meghívása
Lucázásra

Matematikai jellegű
kezdeményezések

Töklámpás
készítése

Adventi
koszorú
gyertyái

A gyertyák alakja
és tulajdonságai

Munka jellegű
tevékenységek

Udvari munkák,
gallyszedés

Eszközök
előkészítés
Lucázáshoz



ADVENTI VÁRAKOZÁS A KATICA CSOPORTBAN
2009. november 30. – 2009. december 04.

2.HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Beszélgetések –
reggeli személyes
percek

Szt. Miklós
története
Mikulás

Kívánság zsák
Mit szeretnél?

Miért fontos a
rend és a
tisztaság?

Ma reggeli
időjárás

Hogyan várjuk a
Mikulást?

A környezet
tevékeny
megszerettetése

Gyümölcsaszalás Kísérletek a
tűzzel

Téli ovigaléria
megnyitó

Kísérletek meleg
vízzel

Mese – vers,
dramatikus játékok

Előző heti
mesék
dramatizálása

Előző heti
mesék
dramatizálása
Télapó vers 1.

Előző heti mesék
dramatizálása
Télapó vers 2.

Előző heti mesék
dramatizálása

Előző heti
mesék
dramatizálása

Vizuális nevelés Télapó csizmája Télapó és fenyő
festése
közösen

Ovi galéria
berendezése

Téli fa festése Téli kép
ragasztása

Ének- zene, énekes
játékok

Itt kopog… Karácsonyi dalok
felelevenítése

Zenehallgatás Szállongó szél
(Éno)
Óvónők kánonja

Adventi hírnök
Óvónők
kánonja

Mozart:
Varázsfuvola
Bűvös
csengettyűk

Jaj, de pompás fa
(Éno)

Hull a pelyhes
(Éno)
furulyán

Mozgásos játékok
és vetélkedők

Ujjtorna, célba
dobás

„Lazítunk” játék

Séták, kirándulások  Téli Galéria
megnyitó
meghívóinak
kézbesítése

Téli Galéria
megnyitó
meghívóinak
kézbesítése

Matematikai jellegű
kezdeményezések

Dió válogatása Titokzsák

Munka jellegű
tevékenységek

Galéria
megnyitó
eszközeinek
előkészítése

„háztartási
munka”

Udvari munkák,
gallyszedés



ADVENTI VÁRAKOZÁS A KATICA CSOPORTBAN
2009. december 07. – 2009. december 11.

3.HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Beszélgetések –
reggeli személyes
percek

Karácsonyi
vásárfia

Mit sütött a
déd nagyi?

Mit süt a pék? Luca napi
hagyományok

A környezet
tevékeny
megszerettetése

Madáretető
készítése

Luca napi búza
ültetése

Téli táj
berendezése a
homok – víz
asztalon
Lucázás

Mese – vers,
dramatikus játékok

A holló és a róka
Egérke piros
szegélyes kék…

A holló és a
róka
Egérke piros
szegélyes kék…

A holló és a róka
Egérke…
N.N.Ágnes
Hóesésben

A holló és a róka
Egérke piros
szegélyes kék…

A holló és a róka
Egérke piros
szegélyes kék…

Vizuális nevelés Fenyőfüzér Terménybábok Diófestés Hópehely fűzése Hópehely
fűzése

Ének- zene, énekes
játékok

Elvesztettem… Lucázás versei
és dalai

Lucázás versei és
dalai

Lucázás versei és
dalai

Lucázás
hagyományinak
felelevenítése

Zenehallgatás A Csókai csóka c.
mese
megzenésített
feldolgozása

Tekereg a szél
(Éno)

Jaj, de árva
(Törzsök)

Széles az én
kedvem ma
(Törzsök)

Magyar táncok
furulyán

Mozgásos játékok
és vetélkedők

Fogójátékok,
gurul a labda

Kövesd a nyomot!

Séták, kirándulások Vásárlás Séta a
madarakhoz

Madárnyomok
keresése az
udvaron
nagyítóval

Matematikai
jellegű
kezdeményezések

Sütemény
kiszúrók
tulajdonságainak
összehasonlítása

Mézeskalács
hozzávalók
mérése

Luca napi búza –
mennyiségi
relációk

Munka jellegű
tevékenységek

Süteményes
formák,
eszközök
előkészítése
Kukorica
morzsolása

Mézeskalács
hozzávalók
előkészítése
Madáretetőhöz
szükséges
anyagok  elők.

Előkészületek a
süteménysütéshez

Előkészületek az
ültetéshez,
fűzéshez

Lucázáshoz
jelmezek
előkészítése,
csoportok
meghívása



ADVENTI VÁRAKOZÁS A KATICA CSOPORTBAN
2009. december 14. – 2009. december 18.

4.HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
Beszélgetések –
reggeli személyes
percek

Miért jó az
ajándékozás?

Mit adhatok, ha
nincs pénzem?
- Értékek

Árvák, szegények
ajándéka –Szívből
adom

Milyen az ünnepi
asztal?

Mit adnék, ha
bármit
választhatnék?

A környezet
tevékeny
megszerettetése

Zsázsa ültetése Ajándékozás Kísérletek a hóval
Hóember építése

Mese – vers,
dramatikus játékok

Előző heti
mesék
dramatizálása

Előző heti
mesék
dramatizálása

Előző heti mesék
dramatizálása

Előző heti mesék
dramatizálása

Előző heti
mesék
dramatizálása

Vizuális nevelés Mézeskalács
díszítése

Gyurmafenyő
készítése

Csillogó
papírcsillag

Asztali díszek Karácsonyi
ajándék
készítése

Ének- zene, énekes
játékok

Karácsonyra
készülés dalai

Erzsébet
asszony

Karácsonyra
készülés dalai

Dombon törik
Töröm-töröm

Karácsonyra
készülés dalai

Karácsonyra
készülés dalai

Karácsonyra
készülés dalai

Zenehallgatás A karácsony
akkor szép
(Éno)

Schubert:
Ave Maria
cd

Thompson
Allehluja
cd

Hóember,
hóember
(Éno)

Mozart:
Varázsfuvola
Éjkirálynő áriája

Mozgásos játékok
és vetélkedők

Fogójátékok:
Gurul a labda

Zenés mozgás Tüzes golyó –
koncentrációs
játék

Relaxálás

Séták, kirándulások Meghívók
kézbesítése a
Karácsonyi
óvodai
koncertre

Meghívók
kézbesítése a
Karácsonyi
óvodai
koncertre

Matematikai jellegű
kezdeményezések

Mackós puzzle Adventi memória
kártya

Munka jellegű
tevékenységek

Vendégvárás:
Kifli kenése



Felhasznált irodalom:

Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból – Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program 3.1.1 központi program keretében kiadott

Óvodai nevelés kompetenciaterület kapcsos könyve és kiegészítő anyagai

Forrai Katalin: Ének az óvodában

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában

Óvodai nevelés játékkal, mesével / Tél

dr., Tóthszöllősiné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában

Dömötör Tekla: Magyar népszokások


