
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. 10. 04. – 10. 08. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Állatok projekt 2. 
Állatok világnapja (október 4.) 
Játékos cselekedtetések az Állatok 
világnapjához kapcsolódóan  
 
Cél: Állatokról ismeretek nyújtása, bővítése. 
Kognitív fejlesztés, érzékelés- észlelés 
fejlesztése. Közösségi nevelés. 
 
Feladat: ismeretek bővítése az állatokról. 
Játékos cselekedtetések az állatok témakörben. 
Az állatokról való gondoskodás kiemelése. 
 
Módszer: játékos tevékenykedtetés, 
beszélgetés, szemléltetés, megfigyelés, 
magyarázat, beszélgetés, feladatadás, 
megerősítés, ismeretnyújtás, gyakorlás, 
összehasonlítás, csoportosítás, képolvasás, 
számlálás, differenciálás, segítségadás, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés. 
 
Eszköz: ismeretterjesztő képeskönyvek az 
állatokról, albumok, tablók, kártyák, puzzle 
kirakók 
 

Anyag: Állatok (kutya, róka, nyuszi) 
 
Technika: – kézimunka, papírhajtogatás 
 
Cél: hajtogatás technikájának 

megismertetése, elsajátítása. Pontos 

méretre vágás és összeillesztés 

gyakorlása, finommotorika fejlesztése. 

Feladat: szem – kéz koordináció, 

megfigyelőképesség fejlesztése, pontos 

munkára és türelemre nevelés.  

Módszer: gyakorlás, feladatadás, 

differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 

értékelés 

Eszköz: viaszos vászon, színes papírok, 

ceruzák, filctoll, olló, ragasztó.  

 

Anyag: A Brémai muzsikusok-  
új mese / GYISZ 147. o./ 
Cél: mesehallgatóvá nevelés, 
fantáziafejlesztés, humorérzék 
fejlesztés, szókincsfejlesztés               
Feladat: a mesében szereplő 
állatok életmódjának, szokásainak 
kiemelése, a mese csattanójának, 
humorának átélése                       
Módszer: előadás, szemléltetés, 
beszélgetés                                            
Eszköz: a mese képe, színezőlapok 
a meséből. 

1. Anyag: Móra Ferenc: A cinege  
2. cipője 

Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny  
versismétlések 
Cél: A versben található állatokról 

ismeretek bővítése a költői képeken 

keresztül, érthető, hangsúlyos 

előadásmód elősegítése gyakorlással                                     

Feladat: A vers ritmikusságának 

megéreztetése, élményszerű előadása. 

Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: a vers képei 

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: Új dal: 
Én elmentem a vásárba… (dalok 
birodalma) 
Dalosjátékok ismétlése: 
Kis kis kígyó… ÉNÓ. 201. 
Tekeredik a kígyó… ÉNÓ. 109. 
Iglice szívem… ÉNÓ.167. 
Mondókaismétlés: 
Egyszer egy erdőben… ÉNÓ.24.  
 
Cél: az új dal ritmusának, 
szövegének, játékmódjának 
megismertetése, a már tanult 
mondókák és dalok ismétlése, 
megerősítése gyakorlással 
 
Zenei feladat: Mozgásformák és 
térformák megerősítése a 
tekeredő, kanyarodó sor 
kialakításával, megtartásával 
 
Zenehallgatás: Madárka, 
madárka… - óvónő előadása 
Módszer: bemutatás, gyakorlás, 
ismétlés, megerősítés, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: kígyó fejdísz, triangulum  

Anyag: Vonalak, zárt vonalon 
belül és kívül lévő pontok. 
Hosszabb, rövidebb, 
ugyanolyan hosszú. 
 
Cél: Egyenes és görbe vonalak 
felismerése, megnevezése, 
nyitott és zárt vonalak 
felismerése, létrehozása 
Feladat: Testek lapjainak 
körberajzolása. Egyenes és 
görbe vonalakkal, nyitott és zárt 
vonalakkal ismerkedés a 
Macska – egér játék 
munkalapon és térben 
tárgyakkal. Gyöngysorfűzés 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés  
Eszköz: gyöngyök, fonalak, 
testek, formák, munkalap, 
színes ceruzák, körkötél 

Anyag: Kislabda-hajítás 
(maroklabda) egykezes felső 
dobással.  
Karizomzat erősítő maroklabda 
gyakorlatok.  
 
Cél: örömmel, bátran mozogjanak 
labdával.  
 
Feladat: szem-kéz koordináció és 
finommotorika fejlesztés a 
labdagyakorlatokkal. Szemfixáció 
fejlesztése a labda útjának 
szemmel követésével.  
Együttműködés, koncentráció és 
kooperáció alakítása; 
egyensúlyérzék fejlesztése 
játékkal.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés), 
differenciálás, hibajavítás.  
 
Eszköz: kislabda, zsámoly.   

Fejlesztő játék:  
Memória játék állatok 
képeivel 
Állatos kártyajáték 
 
 
 
Montessori:  
Állatok és eledeleik- 
kirakó- ismétlés 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Hamis- igaz játék 
állatokkal  
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. 10. 04. – 10. 08. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

1.  Anyag: Erdő, mező, rét állatai 
2.  

Cél: vadon élő állatokról ismeretek bővítése, 
rendszerezése. Kognitív fejlesztés, érzékelés- 
észlelés fejlesztése. 
 
Feladat: hasonlítsák össze a vadon élő 
állatokat életmódjuk szerint: bővüljön ismeretük 
a szelíd és a ragadozó állatokról képek 
válogatásával, csoportosításával. Figyeljék meg 
külső jegyeiket és hangjukat az „Állathangok és 
képei” - párosító játék során 
 
Módszer: játékos tevékenység, képválogatás, 
csoportosítás, szemléltetés, feladatadás, 
segítségnyújtás, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: CD vadonélő állatok hanganyagával és 
képeivel, Környezetvédelmi album, 
képeskönyvek, képek 
 
 

1.) Anyag: „Állatok dióhéjból” - (teknős, 
katica, csiga) 

2.)  
3.) Technika: vegyes  
4.)  

Cél: Vizuális fantázia, 
kreativitásfejlesztés, festés, vágás, 
ragasztás, sablonrajz technikájának 
gyakorlása 
Feladat: törekedjenek felismerhető állatot 
kialakítani az általuk befestett fél dió 
kivágott sablonra történő 
felragasztásával, az állat jellemző külső 
jegyeinek megjelenítésével: festésük 
mintázatával, színeivel, a sablonrajz 
formájával. 
Differenciálás: szükség és igény szerinti 
segítségadásban, irányításban, 
eszközhasználatban 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, egyéni 
tevékenységvégzés, differenciálás, 
segítségadás, javaslattétel, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: viaszos vászon, fél dióhéjak, 
tálka, sűrű, színes temperafesték, olló, 
sablonformák, ceruza, színes papírok, 
folyékony ragasztó, kéztörlő, ecset, festő 
mellény 

Anyag: A Brémai muzsikusok-  
ismétlő mese / GYISZ 147. o./ 
 
Cél: művészeti-irodalmi 
élménynyújtáson belül a mese 
meghallgatása, ismétlése, 
szókincsfejlesztés 
 
Feladat: Erkölcsi nevelés: a 
barátság, összefogás erejének 
megláttatása  
 
Módszer: előadás-mesélés, 
ismétlés, megerősítés, beszélgetés, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: a mese képei 
 
 

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: Új mondóka: Madarak 
voltunk… ÉNÓ. 46. 
Dalos játékok ismétlése:  
Boglya tetején…   
Cicukám kelj fel… ÉNÓ.61 
Hopp, mókuska… ÉNÓ.171. 
Ha én cica volnék…ÉNÓ.163. 
Mondókaismétlések: 
Dirmeg, dörmög… ÉNÓ.13. 
Cél: új mondóka megtanítása, az 
ismert dalos játékok szövegének, 
ritmusának, játékmódjának 
megerősítése gyakorlással 
Feladat: ritmusérzék fejlesztés: 
ismert mondókák ritmusának 
érzékeltetése tapssal 
Zenehallgatás: Erdő, erdő, erdő- 
furulyahallgatás 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: cica, egér fejbáb, 
ritmusbot, kakas, medve kesztyű 
báb 

 

 
Anyag: Kislabda-hajítás 
(maroklabda) egykezes felső 
dobással.  
Karizomzat erősítő maroklabda 
gyakorlatok. Ismétlő foglalkozás.  
 
Cél: örömmel, bátran mozogjanak 
labdával.  
 
Feladat: szem-kéz koordináció és 
finommotorika fejlesztés a 
labdagyakorlatokkal. Szemfixáció 
fejlesztése a labda útjának 
szemmel követésével.  
Együttműködés, koncentráció és 
kooperáció alakítása; 
egyensúlyérzék fejlesztése 
játékkal.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés), 
differenciálás, hibajavítás.  
 
Eszköz: kislabda, zsámoly.   

Fejlesztő:  
Állatkert építése, 
állatok elhelyezése 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Rajzsablonok körbe 
rajzolásával, tetszés 
szerinti állat 
kialakítása, rajz 
kiegészítése  
 
 
 
Anyanyelvi:  
suttogó játék 
állatokkal 
/ óvónő súgja az 
állatnevet, gyermek 
leutánozza a hangját / 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció  
2021. október 11. – 15. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Itt van az ősz, itt van újra” projekt 
1.hét  
Őszi természet és időjárás megfigyeltetése - 
séta óvodánk környékén  
 
Cél: A természethez való pozitív érzelmi 
viszony alakítása. Szerezzenek többirányú 
ismeretet az időjárás változásaival 
kapcsolatban. 
 
Feladat: beszélgetés az őszi időjárás 
változásairól. Vegyék észre az őszi természet 
és időjárás jellemzőit, összefüggéseit. Időjóslás.  
. Ismerjék az őszi csapadékfajtákat: esdő, köd, 
harmat. 
Módszer: közös beszélgetés, képolvasás, 
szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
 
Eszköz: őszi természet kincsei, kosarak, képek 
az őszről 
 
 
 
 
 
 

5.) Anyag: „Őszi természet” 
6.)  
7.) Technika: festés emlékezet után az ősz 

színeivel 
8.)  

Cél: az ősz színeinek megerősítése, 
vízfestés technikájának tanítása, 
gyakoroltatása 
 
Feladat: faábrázolás gyakorlása, 
részeinek megjelenítésével, forma-
arányérzék fejlesztés, festésnél tiszta 
munkára törekedtetés.  
Finommotorika, kézügyesség fejlesztés. 
 
Differenciálás: Igény és szükség szerinti 
segítségnyújtással, irányítással 
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés, bemutatás. 
 
Eszköz: vízfesték, ecset, kéztörlő, tálkák, 
víz, viaszos vászon, rajzlap, festőköpeny 

Anyag: Osváth Erzsébet: Jött 
őszanyó… Új vers 
Fésűs Éva: Az ősz – új vers tanítása 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az új vers 
megismertetése, tanítása 
Feladat: az őszi természet, az ősz 
jellemző jegyeinek megláttatása a 
versben. Ismétlő vers pontos 
szövegének megerősítése gyakorlás, 
az új vers elsődleges tanulása a közös 
együtt mondás során. 
Módszer: előadás, gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: őszi képek, őszanyó báb 

Anyag: Zelk Zoltán: Őszi mese – 
új mese 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az új 
mese megismertetése, 
szókincsbővítés. 
Feladat: Figyelem fejlesztése 
mesehallgatással, mesetudat 
alakítása meséléssel, érzelmi életük 
fejlesztése 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés (pozitív megerősítés) 
Eszköz: mese képe 

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: Új dal: A Kállói 
szőlőben… ÉNÓ. 137.  
Dalismétlések:                                                       
Hopp mókuska… ÉNÓ. 171.                                                                      
Erre csörög a dió… ÉNÓ. 186.                                           
Mondókaismétlések:  
Badacsonyi rózsafán… ÉNÓ.8. 
Madarak voltunk… ÉNÓ. 46. 
Cél: az új dalosjáték 
megismertetése, az ismert dalok, 
mondókák szövegének, 
játékmódjának, gyakorlása. 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
Egyenletes lüktetés érzékeltetése 
ismert mondókákon, dalokon, 
járással, szűkülő – táguló kör 
kialakítása az új dalban 
Zenehallgatás: Rózsa szirma 
harmatos.… - óvónő éneke 
Módszer: feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
gyakorlás, differenciálás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés  
Eszköz: kis dobok, dió, csörgők, 
kalap, szék, kiskosár, mókus 
fejdísz 
          
                                              

Anyag: Kocka, téglatest, kör 
Formák, síkidomok: négyzet, 
téglalap 
Cél: Geometriai alapfogalmak 
megerősítése, az ismert formák, 
testek jellemző jegyeinek, 
tulajdonságainak kiemelése. 
Feladat: játékos tevékenységek 
végzése közben ismerkedés a 
testekkel, síkidomokkal. 
Finommotorika fejlesztése a 
testek és síkidomok 
válogatásával, 
rendszerezésével és 
körberajzolásával. 
Játék Montessori: Mértani 
titokzsákjával   
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: mértani titokzsák, 
különböző méretű és színű 
kockák, téglatestek, körlapok, 
négyzetlapok, téglalapok, 
színes papírok, ceruza 

Anyag: Támaszugrások padon, 
futásgyakorlatok egyéni 
versengéssel 
 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, nagymozgás 
fejlesztés, összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a padon történő 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
Játék: Versengések állatokat 
utánzó mozgásokkal  
Módszer: bemutatás, feladatadás, 
magyarázat,gyakorlás,megerősítés, 
javítás, ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, karika, akadályok, 
zsámoly 
 
 
 

Fejlesztő játék: 
„Természetjárók 
vagyunk” 
 
 
 
 
Montessori: 
élősarok gazdagítása  
színárnyalatok – új 
játék bevezetése 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Őszi szél, eső 
hangjai- 
hangutánzások 
csoportosan, 
egyénileg, párokban 
 
 

Megjegyzés:   

 

 

 



 
Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 

2021. október 11. – 15. Piros nagycsoport 
 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: „Itt van az ősz, itt van újra”  
helyszíni foglalkozás az udvaron 
 
Cél: A természethez való pozitív érzelmi 
viszony alakítása. Szerezzenek többirányú 
ismeretet az időjárás változásaival 
kapcsolatban. 
 
Feladat: beszélgetés az őszi időjárás 
változásairól. Vegyék észre az őszi természet 
és időjárás jellemzőit, összefüggéseit. Időjóslás.  
. Ismerjék az őszi csapadékfajtákat: esdő, köd, 
harmat. 
Módszer: közös beszélgetés, képolvasás, 
szemléltetés, játékos cselekedtetés, ellenőrzés, 
értékelés 
 
 
Eszköz: őszi természet kincsei, kosarak, képek 
az őszről 
 
 

Anyag: Szélforgó hajtogatása 
 
Technika: kézimunka - hajtogatás 
 
Cél: hajtogatás technikájának gyakorlása, 
megerősítése. Pontos méretre vágás és 
összeillesztés gyakorlása, finommotorika 
fejlesztése. 
 
Feladat: szem – kéz koordináció, 
megfigyelőképesség, kézügyesség 
fejlesztése, pontos munkára és türelemre 
nevelés.  
 
Módszer: gyakorlás, feladatadás, 
differenciálás, ellenőrzés, javaslattétel, 
értékelés 
 
Eszköz: viaszos vászon, színes papírok, 
olló, ragasztó, hurkapálca, gombostű 
 
 
  

Anyag: Móra Ferenc: A cinege 
cipője -  ismétlő vers 
Fésűs Éva: Az ősz – 
versismétlések 
Elmúlt a nyár… új mondóka 
Cél: irodalmi élménynyújtás, az 
ismétlő versek szövegének, 
előadásának megerősítése, 
gyakorlása. Az új mondóka 
szövegének megismerése. 
 
Feladat: ismétlő versek pontos 
szövegének megerősítése a közös 
együtt mondás során. Bátor egyéni 
versmondásra ösztönzés 
 
Módszer: bemutatás, előadás, 
gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
hibajavítás, ellenőrzés, értékelés 
közös és egyéni versmondás, 
gyakorlás, ismétlés, megerősítés, 
differenciálás, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: őszi képek, a versben 
szereplő madarak képei 
 

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: Új dalosjáték: Lopják az 
úr szőlőjét… ÉNÓ.116. 
Dalismétlések: 
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137.  
Csepp, csepp csepereg… 
ÉNÓ.223. 
Esik az eső… ÉNÓ.263. 
Mondókaismétlés:  
Jákobnak volt… ÉNÓ.39. 
Cél: az új dalos játék szövegének 
és játékmódjának 
megismertetése, gyakorlása. 
Feladat: Mozgásformák, 
térformák alakítása a 
dalosjátékokkal. Ritmusfejlesztés: 
gyors – lassú érzékeltetése  
Zenehallgatás: Badacsonyi 
szőlőhegyen… - óvónő előadása 
furulyán 
Módszer: magyarázat, 
feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: cica, mókus fejdíszek,  

 Anyag: Támaszugrások padon, 
futásgyakorlatok egyéni 
versengéssel 
Ismétlő foglalkozás. 
Cél: támaszugrás technikájának 
megerősítése, szem- kéz- láb 
koordináció erősítése, nagymozgás 
fejlesztés, összerendezett mozgás 
elősegítése, térészlelés erősítése. 
Feladat: megfelelő technika 
gyakorlása, alkalmazása a 
támaszugrásnál, egyensúlyérzék 
megerősítése a padon történő 
gyakorlat végzésekor, 
versengéseknél versenyszellem 
erősítése 
Játék: Versengések állatokat 
utánzó mozgásokkal  
Módszer: bemutatás, feladatadás, 
magyarázat,gyakorlás,megerősítés, 
javítás, ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, karika, akadályok, 
zsámoly 
 
 

Fejlesztő játék: 
Double játék az ősz 
témában 
Levélmemória játék 
 
 
 
 
 
Montessori: 
színpárokkal és  
színárnyalatokkal 
tevékenykedés 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Fújóka gyakorlatok, 
levelek fújása 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 18. – 22. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Ősz gyümölcsei- őszi piac projekt 2. 
hét  

 
Cél: Ismerjenek fel néhány őszi gyümölcsöt. 
Őszi gyümölcsök jellemző jegyeinek és 
felhasználásuk megismerése / alma, szilva, 
szőlő, körte, birsalma, dió/  
 
Feladat: szerezzenek több irányú ismeretet az 
őszi gyümölcsök tulajdonságairól. Ok – okozati 
összefüggések megláttatása. Rész – egész 
viszonyának érzékeltetése a gyümölcsök 
felszeletelése során. Sokoldalú 
tapasztalatszerzés biztosítása az őszi 
gyümölcsökről, azok felhasználásáról. 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, feladatadás, utasítás, 
differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: őszi gyümölcsök, kosarak, kések, 
tálak, tálcák, képek őszi gyümölcsökről, 
feladatlap 
  
 

Anyag: Őszi gyümölcsök 
Technika: kézimunka – fonalragasztás, 
papírtépés 
 
Cél: szem-kézkoordináció fejlesztése, 
finommotorika, kreativitás fejlesztés. 
 
Feladat: Forma létrehozása fonalból- 
fonalvezetés, ragasztás. (alma, körte, 
szőlő) 
 
Differenciálás: Papírtépés technikájának 
elsajátítása, gyakorlása, ragasztás 
technikájának gyakorlása, esztétikus 
alkotások létrehozása.  
 
Módszer: bemutatás, beszélgetés, 
magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 
értékelés 
 
Eszköz: színes papír, ragasztó, fonal, 
rajzlap, színes ceruzák 
 
 

Anyag: Dénes György: Diószegi 
Dió – új vers (verses füzet) 
Cél: új vers szövegének tanítása, 
szókincsbővítés. 
Feladat: gyakorlás során pontos 
versmondás 
Módszer: gyakorlás, ismétlés, 
megerősítés, hibajavítás, 
ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: a vers képe 
 

Anyag: Benedek Elek: Szóló 
szőlő, mosolygó alma…- új mese  
/ Magyar népmesék 30. o./ 
Cél: irodalmi élménynyújtás, új 
mese megismertetése, értelmezése, 
szókincsbővítés 
Feladat: kettős tudat erősítése, 
fantáziafejlesztés, népi nyelvezet 
átélése  
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
Eszköz: mese illusztrációja 
 
 

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: Új dalosjáték:  
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Dalosjátékok ismétlése: 
Hej, a sályi… ÉNÓ.88. 
Erre csörög… ÉNÓ.186. 
Lopják az úr szőlőjét… ÉNÓ.116. 
Mondókaismétlések: 
Piros alma csüng a fán… 
Alma, alma, piros alma… 
Cél: az új dal megismertetése, 
ismert mondókák, dalosjátékok 
szövegének, játékmódjának, 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása a 
zenei képességek fejlesztése 
közben. Zenei élménynyújtás. 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása. 
Zenehallgatás: Körtéfa… 
- óvónő éneke 
Módszer: feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
gyakorlás, differenciálás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Kendő, alma fejdísz, 
kalap, dió 

Anyag: Bontás 7-es 
számkörben. 
Részhalmazok 
összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi. 
 
Cél: számolási képesség 
megerősítése, halmazképzés 
gyakorlása 
Feladat: halmazbontás 
műveletének gyakorlása, 
részhalmaz képzéssel, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számolással 
Differenciálás: számolási 
feladat könnyítésével, 
instrukcióadással 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: minimatt alma, körte, 
munkalap, babakonyha 
műanyag gyümölcsei, kistálak 
 

Anyag: Padgyakorlatok 
Egyensúlyozó járás rézsútos 
padon fölfelé, mélyugrás. 
 
Cél: nagymozgás, 

  egyensúlyérzék, térpercepció, 
  testséma fejlesztés 

 
Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció mélyugrás során, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés), egyensúlyérzék 
fejlesztése rézsútos padon történő 
haladással 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával. 
 
 Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, 
zsámoly 
 

Fejlesztő játék: 
Vásáros, piacos játék 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
ízérzékelő játék 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Találóskérdések 
gyümölcsökről, 
Mit visz a kishajó? 
gyümölccsel 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. október 18. – 22. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Őszi Zöldségek - őszi piac projekt 2. 
hét  

 
Cél: Ismerjenek fel néhány őszi zöldséget.  
Őszi zöldségek: jellemzőik, tulajdonságaik, 
felhasználásuk módja. /répa, káposzta, 
hagyma, burgonya, paprika, uborka/  
 
Feladat: A zöldségek szerepe az egészséges 
táplálkozásban. Zöldségfélék betakarítása a 
kertünkben. Sokoldalú tapasztalatszerzés 
biztosítása az őszizöldségekről, azok 
felhasználásáról. 
 
 
Módszer: beszélgetés, szemléltetés, játékos 
cselekedtetés, feladatadás, utasítás, 
differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés 
 
Eszköz: őszi zöldségek, kosarak, kések, tálak, 
tálcák, képek őszi zöldségekről, feladatlap 
 

 

 
 
 

Téma 
Sárgarépa -  1 vágás, ragasztás  vagy 
                     2 festés tenyérnyomattal                                                                                                

                                                             

Cél:  A  gyerekek egyéni fejlettségi 

szintjüknek megfelelően képi, plasztikai 

kifejezőképesség birtokába juttassanak, 

alakuljon ki bennük a rendező, 

komponáló, térbeli tájékozódó képesség, 

fejlődjön .színképzetük. Egyéni 

adottságaik, képességeik szerinti 

technika választására ösztönzéssel 

egyéni fejlesztés; alkossanak akár 

többféle módon. 

Feladat: esztétikai érzék elősegítése, 
tiszta munkára szoktatás, kézügyesség, 
finommotorika fejlesztése, kitartásra, 
türelemre szoktatás                          
Módszer: bemutatás, segítségnyújtás, 
gyakorlás, ellenőrzés, értékelés. 
Differenciált fejlesztés:  A 
tehetségesebb gyermekek önállóan 
törekedjenek az alkotásra.                  
Eszköz: színes papír, olló, ragasztó, 
festék, tál, ecset, henger, viaszosvászon, 
rajzlap 

Anyag:    új   vers                        
Veress Miklós: Vasárnapi Utazás 

 Cél: az irodalmi érdeklődés 
felkeltése, változatos irodalmi 
élmények nyújtása során.                                             
Feladat: Pontos szövegtudásra 
törekedtetés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.                                                           
Módszer: Az új vers bemutatása, 
gyakoroltatása, kezdeményezés 
Eszköz: zöldségek (sárgarépa, 
karfiol, karalábé) 

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: Új mondóka: 
Kiskertemben az ürge… 
ÉNÓ.44. 
Dalosjátékok ismétlése:                                                       
A Kállói szőlőben… ÉNÓ. 137. 
Kiszáradt a diófa… ÉNÓ. 104. 
Hej, a sályi… ÉNÓ.88. 
Erre csörög… ÉNÓ.186. 
 
Cél: új mondóka szövegének, 
megtanítása, ismert dalok, 
szövegének, ritmusának, 
játékmódjának megerősítése. 
 
Feladat: Hallásfejlesztés: halk- 
hangos érzékeltetése az ismert 
dalokon. 
 
Zenehallgatás: Zöldség, 
gyümölcs dal (kerek mesék) 
 
Módszer: előadás, bemutatás, 
gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, 
megerősítés, hibajavítás, értékelés 
Eszköz: dió, alma, CD, CD 
lejátszó                                            

 Anyag: Padgyakorlatok 
Egyensúlyozó járás rézsútos 
padon fölfelé, mélyugrás. 
 
Cél: nagymozgás, 

  egyensúlyérzék, térpercepció, 
  testséma fejlesztés 

 
Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció mélyugrás során, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés), egyensúlyérzék 
fejlesztése rézsútos padon történő 
haladással 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával. 
 
 Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, 
zsámoly 
 
 

Fejlesztő: 
Gyümölcsös – 
zöldséges párosító 
játék 
 
  
 
 
 
 
Montessori:  
Körcikkek bevezetése 
 
 
 
 
Anyanyelvi: 
Mit vettem a 
vásárban?  
gyümölcsökkel, 
zöldségek 
 
 
 

Megjegyzés:    

 
 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. 10. 25. – 29. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Őszi termés: A tök  
 
Cél: Különböző tökfajták megismerése, 
tulajdonságaik. Ehhez kapcsolódóan, más őszi 
termések megnevezése. 
 
Feladat: A gyermekek nevezzék meg mi van a 
kis kosárkában, az őszi témakörből osszák meg 
az ismereteiket.  
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret  
 
Eszköz: tök, kosár 

Anyag: Tök  
 
Technika: Mozaik ragasztás, papírból, 
színezés  
 
Cél: Finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése. Esztétikai 
nevelés.  
 
Feladat: A tök jellegzetes jegyeinek 
megjelenítése, a technika 
megválasztásával önálló munkára 
nevelés (tépés, vágás ragasztás). 
Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése, 
alkotás létrehozásával. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Differenciált fejlesztés: Igény szerinti 
segítségnyújtás, ötletadás.  
 
Eszköz: viaszos vászon, olló, ragasztó, 
rajzlap, színes papír 

Anyag: Osváth E: Jött Őszanyó ism 

Cél: az irodalmi érdeklődés 
felkeltése, változatos irodalmi 
élmények nyújtása során.                                             
Feladat: Pontos szövegtudásra 
törekedtetés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.                                                           
Módszer: A vers gyakorlása, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Őszanyó báb 

Anyag: A rátóti csikótojás 
Cél: irodalmi élménynyújtás, új 
mese megismertetése, értelmezése, 
szókincsbővítés 
Feladat: Közös mesehallgatás 
örömének biztosítása.  
Módszer: előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, ellenőrzés, értékelés, 
képolvasás 
Eszköz: mese illusztrációja 
 
 

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: Új mondóka:  
Csiteri, csütöri, csütörtök… 
Dalosjátékok ismétlése: 
Hej, a sályi… ÉNÓ.88. 
Lopják az úr szőlőjét… ÉNÓ.116. 
Mondókaismétlések: 
Piros alma csüng a fán… 
Alma, alma, piros alma… 
Cél: az új mondóka 
megismertetése, ismert 
mondókák, dalosjátékok 
szövegének, játékmódjának, 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása a 
zenei képességek fejlesztése 
közben. Zenei élménynyújtás. 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása. 
Zenehallgatás: 100 fok Celsius: 
Tök jó – CD lejátszó 
Módszer: feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
gyakorlás, differenciálás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Kendő, alma fejdísz, 
kalap, tök 

Anyag: Bontás 7-es 
számkörben. 
Részhalmazok 
összehasonlítása. 
Több, kevesebb, ugyanannyi. 
(Őszi szünet miatti ismétlés) 
 
Cél: számolási képesség 
megerősítése, halmazképzés 
gyakorlása 
Feladat: halmazbontás 
műveletének gyakorlása, 
részhalmaz képzéssel, több, 
kevesebb, ugyanannyi 
létrehozása becsléssel, 
számolással 
Differenciálás: számolási 
feladat könnyítésével, 
instrukcióadással 
Módszer: gyakorlás, 
megerősítés, hibajavítás, 
segítségadás, játékos 
tevékenykedtetés, számlálás, 
differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés 
Eszköz: kukorica szemek, 
tökmag 
 

Anyag: Padgyakorlatok 
Egyensúlyozó járás rézsútos 
padon fölfelé, mélyugrás. 
 
Cél: nagymozgás, 

  egyensúlyérzék, térpercepció, 
  testséma fejlesztés 

 
Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció mélyugrás során, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés), egyensúlyérzék 
fejlesztése rézsútos padon történő 
haladással 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával. 
 
 Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, 
zsámoly 
 

Fejlesztő játék: 
Kukoricamorzsolás 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Mi van a zsákban? 
játék (zöldségek 
felismerése tapintás 
útján) 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Kakukktojás játék (Mi 
nem illik a sorba?) 
 

Megjegyzés:    

 



Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 
2021. 10. 25. – 29. Piros nagycsoport 

 

Külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
(Környezeti nevelés) 

Vizuális nevelés 
(Rajzolás, mintázás, kézi munka) 

Irodalmi nevelés 
(Verselés, mesélés) 

Anyag: Őszi termés: A tök (ismétlés, 
megerősítés) 
 
Cél: Különböző tökfajták megismerése, 
tulajdonságaik. Ehhez kapcsolódóan, más őszi 
termések megnevezése. 
 
Feladat: A gyermekek nevezzék meg mi van a 
kis kosárkában, az őszi témakörből osszák meg 
az ismereteiket.  
 
Módszer: beszélgetés, magyarázat, 
szemléltetés, bemutatás, ellenőrzés, értékelés, 
dicséret  
 
Eszköz: tök, kosár 
 

Anyag: Tökfaragás 
 
Technika: faragás  
 
Cél: Finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése. Kéz izmainak 
erősítése.  
 
Feladat: A „halloween” tök jellegzetes 
formáinak kirajzolása, a formák 
megnevezése. A tök belsejének 
kikanalázása. (felnőtt feladata a késsel 
történő  faragás)Esztétikai érzék, 
kreativitás fejlesztése, alkotás 
létrehozásával. 
 
Módszer: beszélgetés, bemutatás, 
magyarázat, differenciálás, ellenőrzés, 
értékelés  
 
Differenciált fejlesztés: Igény szerinti 
segítségnyújtás, ötletadás.  
 
Eszköz: viaszos vászon, tök, filctoll, 
kanál 

Anyag: Osváth E: Jött Őszanyó ism 

Cél: az irodalmi érdeklődés 
felkeltése, változatos irodalmi 
élmények nyújtása során.                                             
Feladat: Pontos szövegtudásra 
törekedtetés. Figyelem, emlékezet 
fejlesztése.                                                           
Módszer: A vers gyakorlása, 
beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Őszanyó báb 

 

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: Új mondóka:  
Csiteri, csütöri, csütörtök… 
Dalosjátékok ismétlése: 
Hej, a sályi… ÉNÓ.88. 
Lopják az úr szőlőjét… ÉNÓ.116. 
Mondókaismétlések: 
Piros alma csüng a fán… 
Alma, alma, piros alma… 
Cél: az új mondóka 
megismertetése, ismert 
mondókák, dalosjátékok 
szövegének, játékmódjának, 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása a 
zenei képességek fejlesztése 
közben. Zenei élménynyújtás. 
Feladat: Ritmusérzék fejlesztés: 
egyenletes lüktetés 
érzékeltetésének gyakorlása. 
Zenehallgatás: 100 fok Celsius: 
Tök jó – CD lejátszó 
Módszer: feladatadás, bemutatás, 
hibajavítás, segítségadás, 
gyakorlás, differenciálás, 
megerősítés, ellenőrzés, értékelés 
Eszköz: Kendő, alma fejdísz, 
kalap, tök 

 Anyag: Padgyakorlatok 
Egyensúlyozó járás rézsútos 
padon fölfelé, mélyugrás. 
 
Cél: nagymozgás, 

  egyensúlyérzék, térpercepció, 
  testséma fejlesztés 

 
Feladat: szem – kéz – láb 
koordináció mélyugrás során, 
mélyugrás technikájának 
gyakorlása (karlendítéssel páros 
lábra érkezés), egyensúlyérzék 
fejlesztése rézsútos padon történő 
haladással 
Játék: sorversenyek padok 
felhasználásával. 
 
 Módszer: bemutatás, 
szemléltetés, feladatadás,  
gyakorlás, megerősítés, javítás 
ellenőrzés, értékelés,  
differenciálás 
Eszköz: padok, ugrószőnyeg, 
zsámoly 
 
 

Fejlesztő játék: 
Kukoricamorzsolás 
 
 
 
 
 
 
Montessori:  
Mi van a zsákban? 
játék (zöldségek 
felismerése tapintás 
útján) 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi:  
Kakukktojás játék (Mi 
nem illik a sorba?) 
 

Megjegyzés:    

 
 


