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Adventtől karácsonyig projekt 

 
A projekt témája: karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepek és 

szokások 

 

 

A projekt célja: 

  
 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 

hagyományaink, népszokásaink megismertetése, felelevenítése, megszerettetése.  

 szülők bevonása a projekt programjainak megvalósításába, hiszen a gyermekeken 

keresztül a szülők életmódjára, szemléletére is hatással lehetünk, emellett a szülők 

betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapjaiba, és képet kapnak arról, hogy hogyan 

készülünk gyermekeikkel az ünnepekre 

 a résztvevőknek fejlődjön az együttműködési készsége, a kommunikációs, ill. szociális 

kompetenciája, érzelmi intelligenciája 

 

A projekt meghatározása: 
 

Az iskola tanulói együtt vesznek részt a legszebb családi ünnepünkre való felkészülésben 

különböző közös tevékenységek során, melynek utolsó mozzanata a tanulóifjúságnak, 

szülőknek és a város lakosainak előadott karácsonyi műsor. 
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A projekt produktumai: 

 
 fenyődíszek az iskolai közös karácsonyfán 

 tanteremdíszítés 

 szeretetlánc készítése minden osztályban, amellyel az iskolát díszítjük 

 rajzverseny/ és puzzle készítés produktumai 

 asztali díszek, ajándékok  

 mécses készítés, amelyekkel részt veszünk Advent 3. vasárnapján a városi 

gyertyagyújtáson, ahol 3. osztályos diákjaink lépnek fel. 

 

Partneri kapcsolatok ápolása: 
 

- Meghívjuk a leendő első osztályos ovisokat, hogy vegyenek részt a projektnap 

forgatagában és készítsenek ők is apró ajándékokat. 

- A helyi középiskola egyik pedagógusa és nyugdíjas pedagógusok részvételével és 

szervezésével valósul meg ezen a napon egy Népdal éneklő verseny, amelyre 

osztályonként nevezhetnek az érdeklődő diákok. 

- A Népi díszítőművészeti szakkör tagjai részt vesznek a projektnap lebonyolításában és 

közösen készítenek ajándéktárgyakat a gyermekekkel. 

- Meghívjuk a helyi Idősek Napközi Otthona tagjait a rendezvényünkre, hogy tekintsék 

meg a gyerekek munkáit és esetleg vegyenek részt a különböző produktumok 

elkészítésében. 

- Az osztályok mézeskalácsot készítenek, majd a feldíszített mézeskalácsokkal az Idősek 

Napközi Otthona tagjainak kedveskednek. 

- Karácsonyfa díszeket készítenek nem csak az iskolai karácsonyfára, hanem a helyi 

szociális otthon lakóit lepik meg egy saját készítésű díszekkel feldíszített 

karácsonyfával. 

- Végül, de nem utolsó sorban meghívjuk a szülőket is, osztályonként 6-8 fő részvételére 

számítunk, akik konkrét feladatok megvalósításában vesznek részt a nap folyamán. 
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A projekt folyamata: 

 
 Előkészítés: iskolánkban már régóta hagyomány, hogy az adventi időszak kezdetével 

mi is készülődünk az ünnepre.  

December 6-án felállítjuk a karácsonyfát iskolánk aulájában, amelyet a 

diákönkormányzat tagjai díszítenek fel a gyermekek által készített díszekkel.  

Minden hétfőn közösen meggyújtjuk az iskola adventi koszorúján a gyertyát és 

közösen éneklünk karácsonyi dalokat. Az aktuális gyertyát mindig az a tanuló gyújtja 

meg, aki abban az időszakban pl.: egy versenyen való sikeres részvétellel iskolánk jó 

hírnevét öregbítette. 

December elején iskolánk névadójának Vörösmarty Mihály születésnapjához kötődően 

kezdődik a Vörösmarty témahét, ahol tanulmányi versenyeket szervezünk a 

tanulóknak, illetve ezen a héten rendezzük meg a már hosszú hagyományokra 

visszanyúló Vörösmarty labdarúgó tornát is. Ezen a héten kerül sor a már szintén 

hagyományosnak mondható „Vörösmarty-héten a Vörösmarty téren„ elnevezésű 

kirándulásra is, amikor a gyermekeknek kirándulást szervezünk Budapestre, a 

Vörösmarty térre. Ezt a kirándulást általában összekötjük egy a Parlament, vagy 

valamely budapesti múzeum meglátogatásával.  

Minden évben szervezünk egy Projektnapot, amikor is a nap programja a Karácsonyra 

hangolódásról szól. Ekkor vetélkedőket, rajzversenyeket szervezünk a gyerekeknek, 

illetve különböző kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.  

A projekt a 3. osztály tanulóinak karácsonyi műsorával zárul, amelyet nem csak 

tanulóinknak és a szülőknek mutatnak be, hanem számos fellépés vár rájuk a karácsony 

előtti időszakban. Fellépnek a Magányosok Karácsonyán, az Idősek Otthonában, a 

városi adventi gyertyagyújtás alkalmával a város érdeklődő lakói is megnézhetik 

műsorukat. 
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Megvalósítás: 
 A projekt időtartama: November végétől december 20-ig 

 

Értékelés: a feladatok teljesítése után és közben folyamatos tanítói értékelés és ellenőrzés, 

tanulói önértékelés, csoportok értékelik egymás munkáját 

 

A projektterv végrehajtásának dokumentálása 

 
Fotódokumentáció készítése, eseményenként beszámoló írása és elküldése a 

projektvezetőnek. A fotók elkészítéséért a feladatot megvalósító pedagógus és a 

rendszergazda, a beszámolók megírásáért a megvalósító pedagógus a felelős.
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Projekt terv megvalósításának folyamata 
 

Ssz. 
Tevékenység, 

feladatok 
Felelős Résztvevők Módszerek Eszközök 

Szervezési 

feladatok 
Időterv 

1.  Előkészítés: a 

projektek 

ismertetése az 

osztályok 

tanulóival, 

pedagógusokkal, 

szülőkkel 

Osztályfőnök 

 

Iskolavezet

és 

Pedagógus

ok 

3. osztályos 

tanulók, 

szülők 

Megbeszélés 

írásos 

kommuniká- 

ció 

Faliújság 

e-mail 

 

Munkaközösségi 

értekezletek 

2019. 

november 

26. 

2.  Tevékenységek 

az adventi 

időszakban 

1. Advent 

 Az adventi 

koszorú 

készítés 

 

Bóta Adrienn 

pedagógusok 

Iskola felső 

tagozatos 

tanulói 

 

Kézműves 

tevékenység 

 

adventi 

koszorú 

készítés 

kellékei külön 

terv szerint 

 

a kézműves 

délutánt a DÖK 

szervezi 

anyagok 

beszerzése, 

feladatok 

koordinálása 

2019.11. 30. 

3.  2. Tantermek 

díszítése 

osztályfőnökök alsó és 

felső 

tagozat 

diákjai 

Kézműves 

tevékenység 

 

Színes karton, 

színes papír 

Filc 

Olló 

Ragasztó 

Lyukasztó 

Dobozok 

igények leadva 

 

anyagok 

beszerzése, 

feladatok 

koordinálása 

2019.12.02- 
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4.  
3.Mikulásvárás 

Mikulás várás, 

egymás 

megajándékozása 

 

osztályfőnökök 

szülők 

Pedagógus

ok, diákok, 

szülők 

Kooperatív 

csoport 

e-mail, telefon Az ajándékozás a 

szülői 

munkaközösség 

bevonásával 

történik. 

2019.12.06.  

 

5.  4. Karácsony 

várás 

1. Közös 

karácsonyfa 

díszítés 

2. Vörösmarty- 

hét szervezése 

3. „ Vörösmarty- 

héten a 

Vörösmarty 

téren” 

kirándulás 

szervezése 

4. Az én legszebb 

karácsonyom 

novellaíró 

pályázat 

kiírása 

5. Játékbörze az 

alsó tagozaton 

6. 3. évfolyam 

készül a 

Projektvezető 

feladatokért 

felelős 

kollégák (külön 

terv szerint) 

osztályfőnökök 

Pedagógus

ok,  

tanulók, 

szülők,  

Csoportmunka 

Kézműves 

tevékenység 

Kreatív 

alkotómunka 

Csapatmunka 

Előadás, 

Kirándulás 

 

külön terv 

szerint 

Folyamatos 

megbeszélés 

Az előadandó 

jelenet  

szerepeinek 

kiosztása, 

próbálása. 

Kirándulás 

szervezés. 

Labdarúgó torna 

szervezése 

Novellaíró 

pályázat kiírása 

Tantárgyi 

versenyek 

szervezése 

 

 

November 

26-től 

December 

20-ig 

Folyamatos 

tanórákon és 

tanórán kívül 
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karácsonyi 

műsorral 

6. 2019.12.14. 

Projektnap 

szervezése 

 

Külön terv szerint 

7. 2019. 12.14. Vörösmarty - regionális - labdarúgó torna 8 iskola focicsapatának részvételével 

7. ÉRTÉKELÉS 

A 4. hét végén 

a bemutatót 

követően 

projektvezető Pedagógus

ok 

Gyerekek 

Csoportos 

megbeszélés 

Projektfal 

Fényképek 

produktumok 

Beszámoló 

írása, cikkek 

megjelentetése 

a honlapon, 

helyi sajtóban 

 4.hét végén 

 

 


