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Módszerek:

A karácsonyi hangulat megteremtése, hagyományok
Értelmi képességek fejlesztése, dramatizálással
A pásztorjáték élményszerű bemutatása, hangulatának
érzékeltetése.
Pásztorjáték, azaz Jézus születésének dramatikus
bemutatása
Feltételek megteremtése, szülők, nagyszülők
meghívása a karácsonyi ünnepségre
Szükséges eszközök előkészítése, karácsonyi műsorra
Frissítők, hideg tálak bebiztosítása (catering)
Betlehemi műsorhoz jelmezek: pásztorok, angyalok,
vendéglátósok, Mária és József jelmezei.
ritmus hangszerek
karácsonyi ajándékok
Az együtt ünneplés, ajándékozás, családi összetartozás
fontosságának megértése, átélés
Érzelmi nevelés, valamint az emlékezet, képzelet, a
figyelem fejlesztése a pásztorjáték dramatizálásával
Szereplési vágy felkeltése,
Pontos, érthető szövegmondásra törekvés
Pásztorjáték szövegének megértése, átélése
Szép tiszta éneklésre való törekvés
Az éneklés során az egyenletes lüktetés, ritmusérzék
fejlesztése
készülődés, begyakorlás
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Megvalósítás
Előzmények:
Beszélgettünk a téli ünnepekről, felelevenítettük Jézus születésének történetét, illetve
karácsonyi, betlehemi történetekkel ismerkedünk meg. Karácsonyi ajándékokat is
készítettünk, amit majd a karácsonyi műsor végén ünnepélyes keretek között szüleiknek
ajándékoznak. Partneróvodáinkkal videóüzenetet cseréltünk, mellyel kellemes karácsonyi
ünnepeket kívántunk egymásnak.
Karácsonyi műsor
Óvodánk hagyományaihoz híven karácsonyi műsorral készült. Ez alkalom, a karácsonyt már
nagyobb létszámmal ünnepelhettük, hisz ebben az iskolai évben bővült óvodánk kapacitása is.
Karácsony előtt, nagycsoportos óvodásaink Betlehemes játékokkal készültek, melyet előadták
a katolikus és református templomban, illetve az óvodában a szülők, nagyszülők részére is.
Kisebb óvodásaink se maradhattak ki, így ők is szép ruhában, illetve betlehemes jelmezbe
öltöztek, majd téli és karácsonyi hangulatú versekkel, dalokkal készülve várták a szülőket,
nagyszülőket, rokonokat. Miután előadták műsoraikat, karácsonyi hangulatot teremtve,
átadták szüleiknek a saját kezűleg készített ajándékokat. Az óvodásaink se mentek haza üres
kezekkel, csokoládéval, Mátyás az igazságos című könyvel tértek haza. Ezzel a meghitt
hagyománnyal zártuk le a kalendáriumi évet.
Reflexió:

Óvodásaink karácsonyi műsorai meghitt hangulatot teremtettek az
a templomokban. Büszkeséggel és meghittséggel töltött el minden jelenlévőt.
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