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JÓ  GYAKORLAT 

 

Adventi ünnepkör alsó 

tagozatban 
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Bevezetés 

 

 

 

 

Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki 

megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a 

családok életében. 

 

 

Ezt a meghitt érzést szeretnénk kiteljesíteni változatos iskolai 

tevékenységeinkkel is. 

Intézményünkben már évek óta ünnepi hangulatot teremtünk az Advent idejére. 

Díszbe öltöztetjük iskolánkat, vidám, ugyanakkor szeretetteljes légkör 

megteremtéséről gondoskodunk. Három rendezvényt bonyolítunk le: 

 Mikulás meglepetés az első osztályosoknak; 

 Csillagszóró vetélkedő; 

 Karácsonyi kézműves foglalkozás. 

Pedagógusok, tanulók együtt készülődnek az ünnepre. 

 A közös munkálkodás különösen fontos azok számára, akiknek az otthonából  

a „melegség” hiányzik. 

Az alsós tanulók mindig lelkes kíváncsisággal várják e kedves  ünnepi 

tevékenységeket. 

 

 

Jó gyakorlatunkban szeretnénk betekintést adni az adventi ünnepkör változatos 

programjairól. 

Jó szívvel ajánljuk minden kollégánknak kipróbálásra! 

 

 

 

A jó gyakorlat gazdái 
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A jó gyakorlat célja:  

 Ráhangolódás a szeretet ünnepére 

 Ünnepi hangulat teremtése az iskolában 

 Énkép és önértékelés fejlesztése 

 Kézügyesség, kreativitás fejlesztése 

 Változatos tevékenységek megjelenése, a tanulók aktuális fejlettségéhez igazodva.  

 Sikerorientált munkavégzés. 

 Az  érdeklődés  felkeltése, folyamatos fenntartása-sikerélmény biztosításával. 

 A tanulók kooperatív kompetenciáinak és kreativitásának tevékenységre épített 

fejlesztése. 

 Szociális-, életviteli-, környezeti, valamint a szövegértési-, szövegalkotási 

kompetenciák fejlesztése 

 Önálló munkavégzésre nevelés 

 Igényesség, pontosság képességének kialakítása 

 

 

Rendezvényeink kiválóan alkalmasak a fenti célok megvalósítására. 

A Mikulás várása segít ráhangolódni a teljes adventi ünnepkörre, valamint erősíti a 

szociális -, életviteli-, környezeti, valamint a szövegértési-, szövegalkotási 

kompetenciákat. 

A csillagszóró vetélkedő a tanulók kooperatív kompetenciáinak és kreativitásának 

tevékenységre épített fejlesztésben segít. 

A Karácsonyi kézműves foglalkozás az önálló munkavégzésre nevel, fejleszti a 

kreativitást és a kézügyességet, igényességre, pontosságra, önálló munkavégzésre készteti 

a tanulókat. 
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Érintettek köre: 

A Mikulás műsor szervezői a negyedik évfolyamon tanító pedagógusok és tanulók. Az 

első osztályosoknak adják elő műsorukat. 

A csillagszóró vetélkedő során minden évfolyamból alakulnak csapatok, melyek számára a 

program lebonyolításáról a szabadidő szervező az SZMK-val közösen gondoskodik. 

A Karácsonyi kézműves foglalkozás elsőtől negyedik évfolyamig érinti az összes tanulót. 

A gyerekek az alsós pedagógusok vezetésével és szülői segítséggel készítik el az 

ajándékokat. 

 

A programok előkészítése: 

Az érintett szervezők legalább egy hónappal a rendezvények előtt megkezdik az előkészítő 

tevékenységeket. 

 

A Mikulás meglepetés előkészítése: 

A negyedik évfolyamon tanító kollégák kijelölik az ünnepség időpontját és helyszínét. 

Műsort állítanak össze, kiosztják a szerepeket,ajándékötleteket gyűjtenek, majd 

megbeszélik az egymásra háruló feladatokat. 

Csillagszóró vetélkedő előkészítése: 

A szabadidő szervező kijelöli a vetélkedő időpontját évfolyamokra lebontva. Megfelelő 

helyszínt keres a rendezvény lebonyolításához. Elkészíti a versenyfelhívásokat, majd 

összeállítja a vetélkedők feladatsorát. 

A Karácsonyi kézműves foglalkozás előkészítése: 

A szervezők kijelölik a foglalkozás időpontját és helyszínét. Ajándékötleteket gyűjtenek, 

majd megtervezik  az anyagszükségletet és gondoskodnak azok beszerzéséről. Meghívót 

készítenek és elküldik a szülőknek. 
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A programok lebonyolítása: 

 

A Mikulás meglepetés az elsősöknek: 

A szervezők a program előkészítése után (díszlet, hangosítás, helyszín berendezése) a 

tornateremben vagy az iskola aulájában fogadják az elsősöket. A verses, zenés, színjátékos 

műsor után a negyedikes gyerekek megajándékozzák a kicsiket. A műsor időtartama 30-40 

perc. 

Csillagszóró vetélkedő: 

A versenyző csapatok a megadott időpontban megjelennek a vetélkedő helyszínén, az 

ebédlőben. Itt a szervezők irányításával elvégzik a változatos feladatokat. A tizennégy 

feladat elkészítése után azonnal eredményhirdetést tartanak. Minden csapat oklevelet és 

ajándékot kap a helyezés függvényében. A vetélkedő körülbelül másfél órán át tart. 

 

A Karácsonyi kézműves foglalkozás: 

Az aulában, a földszinti tantermek nagy részében valamint a tankonyhában zajlik az 

esemény. A helyszíneket a pedagógusok és a technikai személyzet készíti elő. Általában 

tízféle ajándék készül változatos technikával. Minden helyszínen két pedagógus és szülők 

segítik a gyerekek munkáját. Az ünnepi hangulatot  zenei aláfestéssel emeljük. A program 

időtartama két órás a délutáni időszakban. 

 

Elérhetőségeink: 

József Attila ÁMK Általános Iskola 

7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. 

Telefon: 74/ 466-047 

Kapcsolattartó: Magyarné Lehóczki Éva  

E-mail cím: intezmeny@jaamk-dombovar.hu 

Honlap: www.jaamk-dombovar.hu  
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