
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 04. - október 08. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Állatok világnapja – Állatok élete ősszel 

 

Cél: Ismerjék fel a közvetlen környezetükben 

élő állatokat. Az állatok védelmére nevelés, 

fejlődjön az állatokhoz való pozitív viszonyuk. 

Halljanak a téli álmot alvó állatokról. 

Szókincsbővítés: avar, fészek, költöző madarak 

 

Feladat: Játékos cselekedtetés, beszélgetés 

során az állatok tulajdonságainak 

megismerése: szőrzet, táplálkozás, élőhely, 

hangja, viselkedése. Beszélgetés arról, hogyan 

készülődnek a télre az állatok. 

Képeskönyvek nézegetése. 

         

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, megfigyeltetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: képek, laptop, CD állatok hangjaival 

 

 

Anyag: Süni az avarban 

Technika: Ragasztás 

Cél: Alkotás iránti vágy felkeltése, 

ragasztás technikájának megismerése 

Feladat: A ragasztás technikájának 

elsajátítása, türelemre, kitartásra nevelés 

a munka során. A színes falevelek 

elrendezése a süni testén. 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 

segítségadás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: törlőkendő, előre megrajzolt sün 

forma, viaszos vászon, piros, falevél 

formák 

 

 

Anyag: Süni, süni, sünike- új mondóka 

Cél: az irodalmi élménynyújtása a 

mondóka által.                              

Feladat: Az új mondóka megtanulása, 

szókincsbővítés,  

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: bábok (ujj, kesztyű, sík),  

Anyag: Mese a sündisznóról, aki arra 

vágyott megsimogassák 

Cél: türelmesen hallgassák végig a 

mesét, irodalmi érdeklődés felkeltése a 

mesehallgatás során.  

Feladat: Erkölcsi nevelés: egymás 

megsegítésének, pozitív példájának 

megláttatása. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: - 
Megjegyzés   

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Lepke, lepke, szállj a 

tenyerembe… új dal 

Csiga biga gyere ki… 

Egyszer egy hét pettyes… ism. 

 

Cél: a zene iránti érdeklődésük 

felkeltése                    

 

Zenei feladat: játékos 

cselekedtetések során, egyenletes 

lüktetés érzékeltetése, mozgással, 

tapsolással, kopogással  

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, értékelés 

                                                                      

Eszköz: játéktevékenységekhez 

kapcsolódó eszközök (pl. lepkebáb, 

hangszerek) 

 

Zenehallgatás: Szúrós gombóc… 

 Anyag: Kúszás, mászás, 

játékos utánzó gyakorlatok 

(madár, méhecske, kutya, 

medve) 

 

Cél: Mozgás megszerettetése, 

mindennapi mozgás 

kielégítése, nagymozgások 

gyakorlása 

 

Feladat: Utánzógyakorlatok 

megismertetése, játszása, 

mozgásos tevékenységre való 

buzdítás 

 

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: tornaterem eszközei 

(labda, tappancsok, 

jelzőtárcsa, babzsák) 

Játék:   

- Állatkert építés a 

szőnyegen (Állatok 

világnapja kapcsán) 

 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

 fűzés, színpárok, „Ki, 

hol lakik?” - párosító 

játék állatokkal  

 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Suttogó gyakorlatok 

állatok nevével, 

állathangok utánzása, 

mozgással kisérve. 

  

Megjegyzés:   

 

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 11. - október 15. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Növényvilág ősszel 

Cél: Figyeljék meg, hogy mi történik a 

növényvilágban ősszel (falevelek 

elszíneződése és lehullása). Ismerkedjenek 

meg néhány fatípussal és azok leveleivel, 

termésivel (gesztenyefa, tölgyfa). A természet 

védelmére nevelés keretén belül fejlődjön a 

növényekhez, mint élőlényekhez való pozitív 

viszonyuk. Halljanak a lombhullató és az 

örökzöld fákról. 

Szókincsbővítés: avar (ism.), lombhullató-, 

örökzöld fa, termés, gesztenye, makk 

Feladat: Játékos cselekedtetés, beszélgetés 

során a növényvilág diverzitására való 

rácsodálkozás. Beszélgetés arról, hogy miért 

hullanak le a levelek a fákról. Gesztenyefalevél 

és tölgyfalevél összehasonlítása. 

Képek, termések, falevelek nézegetése.      

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, megfigyeltetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés 

Eszköz: képek, falevelek, termések 

Anyag: Csiga készítése gesztenyéből és 

gyurmából 

Technika: Gyurmázás 

Cél: Formakialakítás gyurmából 

Feladat: Csiga testének formázása 

gyurmából, gesztenye elhelyezése 

házként. 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 

segítségadás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: gyurma, gesztenyék 

 

 

Anyag: Kovács Barbara: Levél a 

szélben c. vers 

Cél: az irodalmi élménynyújtása a vers 

által.                               

Feladat: Az új vers memorizálása, 

anyanyelvi nevelés 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: falevelek  

Anyag: A kis falevél c. mese 

KippKopp, MakkMarci mese diafilmen 

Horváth Andrea: Kiscsiga és a falevél 

(hangos mese) 

Cél: türelmesen hallgassák végig a 

mesét, irodalmi érdeklődés felkeltése a 

mesehallgatás során.  

Feladat: Érzelmi nevelés, fantázia 

fejlesztése, szókincsbővítés 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: diafilm/könyv/laptop 
Megjegyzés   

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Kiszáradt a diófa… új dal, 

körjáték 

Csiga biga gyere ki… (ism.) 

Dombon törik a diót, a diót…(ism.) 

Cél:  

Zenei képességek fejlesztése 

Ritmusérzék fejlesztése 

Közösségi élmény nyújtása 

Figyelem fejlesztése 

Feladat: Éneklés/mondókázás 

mozgással kísérve, új dal 

memorizálása, körjáték 

szabályainak megértése és 

betartása 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, értékelés                          

Eszköz: játéktevékenységekhez 

kapcsolódó eszközök (dió, 

ritmusbot stb.) 

Zenehallgatás:  

Gryllus Vilmos: Őszi falevél 

 Anyag: Nagymozgások 

köralakban tárgykerüléssel 

 

Cél: Nagymozgások 

fejlesztése: járás, futás, 

kúszás, mászás 

Köralak érzékeltetése térben 

 

Feladat: Járás, futás, mászás 

valami körül, jelre leguggolás, 

„menedékbe”bújás. 

Gimnasztika 

Játék: „Fuss haza!” (futójáték) 

Levezetés: légzőgyakorlat 

 

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, 

gyakorlás, játékos 

cselekedtetés, differenciálás, 

ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: tornaterem eszközei 

(karikák, babzsákok, kötél) 

Játék: Szabad játék 

diókkal, gesztenyékkel 

 

 

 

 

Montessori 

tevékenység: 

Kapcsos, gombolós, 

fűzős fakeretek 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Kopp-kopp kopogok… 

  

Megjegyzés:   

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2021. október 18. - október 22. Zöld kiscsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Őszi időjárás, öltözködés 

 

Cél: A természet változásainak megláttatása, a 

természet szépségeinek kiemelése. Vegyék 

észre az összefüggést a hűvösebbre forduló 

idő és az öltözködésünk között. Ismerjék meg a 

réteges öltözködés hasznosságát.  

 

Feladat: Az évszakra jellemző természeti 

jelenségek megnevezése képek megfigyelése 

után. (eső, szél, hűvös, lombullás) Évszak 

szerinti ruhák válogatása, azok megnevezése. 

Zoknipárosítás. 

         

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, megfigyeltetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: Képek a természetről, képeskönyvek, 

ruhadarabok 

 

 

Anyag: Őszi fa- Közös munka 

Technika: Nyomhagyás- tenyérnyomat 

Cél: Érdeklődésük felkeltése a vizuális 

alkotások iránt. Közös munka erősítése, 

együttműködési készség fejlesztése. 

 

Feladat: A gyermekek tenyerét a választott 

színnel befestjük, majd a papírra nyomja 

megfelelő erősséggel. Ezek lesznek az őszi 

falevelek 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 

segítségadás, ellenőrzés, értékelés 

 

Eszköz: törlőkendő, karton lap, viaszos 

vászon, piros, sárga, barna tenyérfesték 

 

 

Anyag: Süni, süni, sünike- ism. 

Cél: az irodalmi élménynyújtása a 

mondóka által.                              

Feladat: Az új mondóka megtanulása, 

szókincsbővítés,  

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: bábok (ujj, kesztyű, sík), 

Anyag: Mese a sündisznóról, aki arra 

vágyott megsimogassák 

Cél: türelmesen hallgassák végig a 

mesét, irodalmi érdeklődés felkeltése a 

bábozás során.  

Feladat: Erkölcsi nevelés: egymás 

megsegítésének, pozitív példájának 

megláttatása. 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz: bábok a mese szereplőivel 
Megjegyzés   

 



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Ismert dalok énekelgetése, 

ismétlése: Süss fel Nap..,  

Sétálunk, sétálunk..,  

Borsót főztem.. 

Süssünk, süssünk..                                                        

Süni induló-  énekelgetése által a 

csoporthoz, óvodához való tartozás 

erősítése.               

 

Cél: A zene iránti érdeklődésük 
felkeltése                    
 
Feladat: különböző 
játéktevékenységekhez kapcsolódó 
mondókázás, énekelgetés, játékos 
cselekedtetések, ritmusérzék 
fejlesztése- egyenletes lüktetés 
érzékeltetése   
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, értékelés 
                                                                      

Eszköz: játéktevékenységekhez 

kapcsolódó eszközök (pl. babák, 

süni báb, hangszerek) 

 Anyag: Kúszás, mászás 

tárgykerüléssel tenyéren, 

térden 

Cél: Nagymozgás fejlesztése 

járás, futás során. Testséma 

fejlesztése testrészek 

mozgatásával és az adott 

testrészekre való 

koncentrálással. 

Feladat: Járás és 

futógyakorlatok óvónői 

irányítással, kúszás tenyéren, 

térden különböző tárgyak 

kerülésével, különböző 

alakzatokban, nagymozgás, 

szem- kéz, szem-láb 

koordináció fejlesztése 

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

játékos cselekedtetés, 

differenciálás, értékelés 

Eszköz: babzsák 

 

Játék:   

Babaöltöztetés 

évszaknak megfelelően 

 

 

Montessori 

tevékenység: ruhák 

csipeszelése 

 

 

 

Anyanyelvi nevelés:  

Suttogó gyakorlatok a 

gyermekek nevével, 

jelével 

Megjegyzés:   

 

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 25. - október 29. Zöld kiscsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés-

környezeti nevelés 

Vizuális nevelés (rajzolás, mintázás, 

kézimunka) 

Irodalmi nevelés (verselés, 

mesélés) 

Anyag: Őszre jellemző időjárási jelenségek 

 

Cél: Érzékszervi tapasztalás útján ismerjék 

meg a különböző őszre jellemző időjárási 

jelenségeket (szél, eső, köd, alacsony 

hőmérséklet). Tudjuk-e érzékelni a 

füllel/orral/szájjal/szemmel/bőrrel? Vagyis van-e 

hangja/szaga/íze/látjuk-e/érezzük-e? 

Szókincsbővítés: köd, hőmérséklet, zápor, 

zivatar 

 

Feladat: Az évszakra jellemző természeti 

jelenségek felismerése képek alapján (ism.). 

Érzékszervek összekapcsolása az érzettel. 

         

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

megfigyelés, megfigyeltetés, magyarázat, 

szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 

értékelés 

 

Eszköz: Képek 

 

 

Anyag: Esernyő készítése 

papírtányérból 

Technika: Színezés zsírkrétával, 

ragasztás 

Cél: Esztétikai érzék és kreativitás 

fejlesztése, szem-kéz koordináció fejl. 

 

Feladat: A gyermek tetszése szerint 

színezze ki az esernyőt, majd ragassza rá a 

kapaszkodót és az esőcseppeket. 

 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, magyarázat, differenciálás, 

segítségadás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: papírtányér, esőcseppek, fonal, 

zsírkréta 

 

 

Anyag: Hermann Marika: A kíváncsi 

egérke c. verses mese 

Cél: Irodalmi élmény nyújtása                             

Feladat: Szókincsbővítés, 

vershallgatás 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz:- 

Anyag: V. Szutyejev: A gomba alatt c. 

mese 

Cél: türelmesen hallgassák végig a 

mesét, irodalmi érdeklődés felkeltése, 

fantázia fejl.  

Feladat: Erkölcsi nevelés: egymás 

megsegítése 

Módszer: beszélgetés, bemutatás, 

magyarázat, szemléltetés, játékos 

cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés  

Eszköz:- 

Megjegyzés  

 

 

 

 



 

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
 

Zenei nevelés (ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc) 

Külső világ tevékeny 

megismerésére nevelés-

matematikai nevelés 

Mozgás - testnevelés 
Játék 

Fejlesztő, Montessori, 
anyanyelvi 

 
 

Anyag: Csepp, csepp, 

megered…(zh.) 

Esik az eső…(új dal) 

 

Cél: Zenei képességek és 
memória fejl.                    
 
Feladat: új dal memorizálása, 
közös éneklés 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, gyakorlás, 
szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, értékelés 
                                                                      

Eszköz:  

 Anyag: Járás, mászás 

akadályátlépéssel, fellépéssel 

Cél: Szem-láb koordináció 

fejlesztése, lábizom erősítése 

Feladat: Járás egymás után, 

zsámolyra fel-, lelépéssel, „kis 

patak” kötél átlépése/átugrása, 

pad átlépése, mászás 

kifeszített kötél alatt 

Játék: Békák a tóban 

 

Módszer: bemutatás, 

magyarázat, gyakorlás, 

játékos cselekedtetés, 

differenciálás, értékelés 

Eszköz: kötél, zsámoly, pad 

 

Játék:   

Gyűlnek a felhők 

(integetés az ujjakkal) 

esik az eső (ujjbeggyel 

kopogás az asztalon) 

kopog a jég (körömmel 

kopogás az asztalon) 

dörög az ég (ököllel 

dobogás az asztalon) 

villámlik (összecsapjuk a 

tenyerünket) 

lecsap (két kézzel 

lecsapunk az asztalra) 

kisütött a nap! (köralakot 

formálunk a kezünkből 

fej fölé) 

Montessori 

tevékenység:  

Hengersor játék 

Anyanyelvi nevelés:  

S-SZ betűk képzésének 

gyakorlása 

Susogj, mint a 

szél/Sziszegj, mint a 

kígyó 

Megjegyzés:    

 


